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«Juuaprindo o preceito constitucioual venho dar-vos conta do estado dos

negócios da Província, e pedir-vos as providencias, do que julgo ella precisar pa-

ra seu melhoramento.

Delegado de um Governo, cujas ideias combateis, confio no entanto que

inspirando-vos na verdadeira doutrina constitucional, e tendo só em vista os inte-

resses de vossa Provinda abandonareis as discussões politicas, e concorrereis por

vosso patriotismo e illustração para seu engrandecimento.

E, espero na vossa benevolência encontrar desculpa para as lacunas e faltas

deste trabalho ; determinados, alem de outras rasões, pelo pouco tempo de mi-

nha administração.

O conhecimento que tendes de seus negócios supprirá com vautagem a

deficiência de minhas informações ; não obstante serei solicito em dar-vos com

promptidão quaesquer esclarecimentos que exigirdes.

Nomeado Presidente por Carta Imperial de 8 de Maio do correute anno,

tomei posse e entrei em exercício a 1 1 de Junho.

Depois de vossa ultima reunião diversos administradores lem tido esta

Província : tendo de tomar assento na Camara dos Senhores Deputados o Exm.

Sr. Dr. Theodoro Machado Freire Pereira da Silva passou a administração em

9 de Abril ao 2." Vice-Presidente o Exm. Sr. Padre Francisco Pinto Pessoa, que

por sua vez a passou a 16 do mesmo mez ao Exm. Sr. Vicc-Presidente Silvino

Elvidio Carneiro da Cunha, de quem a recebi.



-' *

Apresento-vos com este os relatórios com que elles passarão a Presidên-

cia, dos quaes vos habilitareis a conhecer melhor do estado dos negócios da Pro-

víncia.

Família Imperial.

E'-ine grato anuunciar-vos que a preciosa sau de de Sua Majestade o Im-

perador, e da Augusta Famitia Imperial r,onserva-se inalterável.

Foi-nos outorgado pela -Divina Providencia rmis um penhor de garantia

para a dinastia reinante com o nascimento, a 21 de Maio, de um novo Príncipe, D.

José, Filho de Suas Altezas a Sereníssima Priuca/.a D. Laopoldina, Duqueza de

Saxe, e o Sr. Duque de Saxe.

Eleição de um deputado a Assembléa Geral e de um mem-

bro da Assembléa Provincial pelo 1/ districto.

Havendo sido nomeado Senador do Império o Exm. Sr. Barão de Maman-

guape, Deputado a Assembléa Geral pelo 1 .° districto, procedeu-se a 29 de k-

gosto a eleição para prehenchimeuto desta vaga, e foi eleito o Padre Francisco

Pinto Pessoa. Na mesma occasião leve lugar a eleição de um membro desta

Assembléa na vaga deixada pelo fallecimento do Padre Eduardo Marcos de Arau-

jo, e foi eleito o Dr. Elias Frederico de Almeida e Albuquerque.

Comvocaçâo da nova legislatura da Assembléa Provincial.

Acha-se convocada a nnva Assembléa, sendo marcada a l.
a dominga de

Novembro para a eleição de seus membros.

Paço para a Assembléa Provincial.

A Camara Municipal da Capital insta por sua remoção do edifício em que

se acha para a antiga casa da cadeia velha, onde fazia suas sessões
;

correspon-

dendo aos seus desejos trato de remover d'ali o Correio. Por este modo ficará no



edifício occapado pelo Thesouro Provincial lugar para ser nelle estabelecido. •

Paço da Assembléa Provincial ; me parece que também seria conveniente acconv

modar nesse prédio o Lyceo nas muitas salas desaproveitadas que contem. Tra- •

ria estas remoções a vantagem de occuparem -estes estabelecimentos provmciaes

um próprio da Província, deixando o próprio geral, pelo qual terá de pagar alu-

guel, logo que *,eja exigido. Peço-vos a quota necessária para o estabelecimen-

to do novo Paço da Assembléa Provincial.

Contingente de guerra.

>

Harmonisando a necessidade do supprimento do Exercito com os mais ri-

gorosos principies de justiça, continuei no recrutamento seguindo a moderação e

discrição de meus antecessores. •„',''

Durante o tempo de minha administração seguirão para o Sul :

Para Armada

Recruta . •
1

Para o Exercito

Guarda nacional designado ... 1

Voluntários

Recrutas

Soldado do corpo de guarnição. .
i

Forão soltos por incapacidade ou por haverem provado isenção 31

Do 1.° de Novembro do anno passado até hoje tem concorrido esta Pro

vincia para a guerra actual com :

Voluntários
9

Guardas nacionaes

Recrutas
89

Recruta da Armada
1

122



Alem destes seguirão mais com o mesmo destino

Desertores do Exercito .... 2

Ditos da Armada 2

Soldado do corpo de guarnição. . 1

Administração da Justiça.

Continua no exercício do cargo de Chefe de Policia o Dr. Serapião Euse"

bio da Assumpção a prestar, por sua lealdade e zelo, os bons serviços por que se

recommenda.

As 11 comarcas e vinte e dous termos, alguns reunidos, em que a Provin.

cia se acha dividida, estão providos dos respectivos serventuários. Nem todos,

porém, teem permanecido, e permanecem actualmente na effcctividàde dos seus

cargos.

Por decreto de 10 de Maio d'este anno foi nomeado para Juiz de Direito

tia comarca do Teixeira o bacharel Henrique Pereira de Lucena, que, tendo pres-

tado juramento no dia 1.° e assumido o exercício no dia 8 de Junho seguinte, ob.

teve uma licença, da qual entrou no gozo a 13 do mesmo mez , sendo por decre-

to de 29 do anterior nomeado para Chefe de Policia da Província do Ceará.

Por decreto da mesma data (29 de Maio) foi removido para a referida co-

marca o Juiz de Direito da do Rio de Contas da Província da Bahia, Casimiro de

Sena Madureira, que ainda não se apresentou, nem consta ter entrado em exercí-

cio.

O Juiz de Direito da comarca de Souza. Fernando Maranhense da Cunha,

principiou a gozar, no dia H de Maio ultimo, de. uma licença, que obtivera, de

tres mezes, a qual findou no dia 10 de Agosto, tendo oblido do Governo Impe-

rial outra de igual prazo, de que no dia 12 do mesmo mez de Agosto entrou

no gozo.

O Juiz de Direito da comarca do Pilar, Francisco de Araujo Barros, por

portaria desta Presidência de 19 de Julho pretérito, teve quinze dins de licença,

de que principiou a gozar a 22, obtendo a 31 mais qumzedias de licença concedi-

da pelo presidente do Tribunal da Relação.



O Juiz de Direito da comarca de Piançó, Carlos Esperidião de Mello e Mat-

tos, no dia H de Agosto passado entrou no gozo de nraa licença de trez mezes,

que lhe concedi era 23 de Julho anterior.

Por Portaria de 3 de Julho foi demittido o bacharel Joaquim Tbeophilo

Agra da Silva, do cargo de Promotor Publico da comarca de Piancó, sendo no-

meado na mesma data o bacharel Manoel Leite Cesar Loureiro, que assnmio o es.

ercicio d'esse cargo a 18 do mesmo raez.

O Promotor Publico da comarca rb S. João, Francisco de Assis Corrêa Li-

ma, começou a gozar de uma licença de tresmezes, que lhe concedi no dia 16 de

Agosto, tendo estado fóra do exercício por doente desde o dia 11.

O Promotor Publico da comarca dWrêa, Pedro Cavalcante de Albuquer-

que Maranhão, que desde o dia 13 de Julho estava fora do exercício por motivo

de moléstia, obteve a 20 um mez de licença, em cujo gozo entrou logo, reassumin-

do o exercício immediatamente que terminou.

O Juiz Municipal do termo de Souza. Manoel Rolim de Alencar, deixou o

exercício a 31 de Dezembro do anno passado por ter sido suspenso e mandado

responsabilisar pela Portaria d'csta Presidência de 11 do mesmo mez.

Sendo ultimamente julgado, foi absolvido.

O Juiz Municipal do termo de Patos, Pedro Ulysses Porto, principiou a

gozar no dia 25 de Julho de uma licença de tres mezes, que lhe fora concedida no

dia 15 de Junho.

O Juiz Municipal do termo do Ingá, Magno Bruno Marques Bacalháo, concluio

o seu quadriennio no dia 29 de Setembro findo, tendo-o começado era 30 de Se-

tembro de 1865.

Segurança publica e individual.

A Província goza de perfeita tranquiilidade. O amor ás instituições jura-

das, que constitue um dogma para o povo brasileiro, garante a continuação des-

te bem estar> que os Parahybanos por seu procedimento e índole promettem

tornar permanente.

Sinto não poder dizer o mesmo da segurança individual, c de propriedade.



X estatística criminal da Parahyba continua a registrar factos que muito

depfie contra o seu estado de civilisaçao ; a vida e a propriedade do cidadão sao

ainda tidos em pouca consideração.

Do relatório do Dr. Chefe de Policia, annexo sob a letra A, consta a nar-

ração dos factos mais graves que se derão no ultimo anno.

Alem dos homicídios, tentativas de homicídio e ferimentos, attrahe a atten-

<5o o crime de furto de cavallos, que vai tomando vastas proporções.

Também merece especial menção o crime de tomada de presos e recrutas

do poder de escoltas, que com frequência se tem desenvolvido.

Tenho procurado minorar este mal empregando toda a energia na repressão

do crime e prisão dos criminosos; e tenho sido nesse empenho auxil.ado pelas

autoridades locaes.

Se é difficil tornar menos crescida a estatística criminal, pelas causas

que não vos são desconhecidas, ainda mais difficil é a captura e punição dos
;

crimi-

noso» jà pelo seu crescido numero augmentado pelos das Províncias tumbas, ja

por falta de força, e já pela protecção. que alguns delles encontrão em pessoas abas-

tadas, que os recebem em suas fazendas:

Apezar dessas difficuldades muito se tem feito, e as estatísticas contidas

no relatovio do Dr. Chefe de Policia o demonstrão;

Cadeias.

Continua a falta sensível, por vezes denunciada, de cadeia*. As únicas

que merecem este nome são a da Capital, Mamanguape, Arêa, Pombal, Teixeira e

Patos nas mais localidades servem de cadeias casas particulares sem as accommo-

dações e segurança precisas. Chamo a vossa altenção para este ponto, e peço-vos

as necessárias providencias.

A falta de cadeias trás a grande accumulação de presos nas que existem

em bom estado o que muito prejudica acommodidade e asseio necessários nas

prisões ; e vai dando lugar a fuga de presos, como ainda a 26 de Maio aconteceu

em tojazeiras, de cuja prisão fugirão todos os criminosos, alguns delles bem im-

portantes, que aguardavão julgamento pelo Jury.

A cadeia da Capital exige uma pintura, pcço-vos para isso a necessária

qUola.



Guarda Nacional.

A Guarda .Nacional vai continuando com notável dedicação a prestar os ser-

viços de destacamento para guarnição da Capital, e alguns pontos da Província.

A falta de guarnição e o estado reduzido do Corpo Policial tem motivado a conser-

vação deste auxilio.

Tenho procurado tornar menos pesado esse serviço determinando por di-

versas vezes e em reiteradss ordens a substituição das praças destacadas, e concor-

rendo para tornar effectivo o seu estado completo ;
espero que em breve -«lie se

fará com regularidade.

A Guarda Nacional é credora de gratidão publica pelos muitos e importan-

tes serviços que tem prestado durante a actual guerra com o Paraguay.

Força Policial.

Aos esforços e dedicação do Major Francisco Antonio Aranha Chacon com-

mandante do Corpo de Policia vai esle Corpo adquirindo a regularidade que ne-

cessita, para satisfação do fim a que é destinado ; e não tem sido pequeno o seu

trabalho para levantal-o do estado de desorganisação em que se achava ;
este Cor-

po desprovido de armamento, de fardamento e mais utensílios que lhe são indis-

pensáveis, nem ao menos tinha a escripturação ordenada por seu regulamento.

Ainda esta longe de chegar elle ao estado completo da lei em vigor, e o seu

estado effectivo não chega para os desta camentos da Província; a necessidade

de formar um Corpo moralisado, como convém a manutenção da ordem, e ser-

viço a que ó chamado a prestar, temereado o embaraço de completa-lo.

E' indispensável que fixeis na respectiva lei uma ajuda de custo aos offi-

ciaes que vão destacar como commandantes dos destacamentos ;
oficia» de infan-

taria elles não tem meios de se transportar ao seu destino, e não podem empre-

gar na compra de animaes os seus pequenos vencimentos, que nao chegao para

seu sustento habitual no sertão, onde estão os géneros alimentícios por preços ex-

agerados. E' de rigorosa justiça a satisfação deste pedido.



Bando destino ao dinheiro que em descontos dos vencimentos te n por fim

a creaçSo de uma musica, mandei, de accordo com o Commandante do Corpo, com-

prar instrumentos, trato de engajar músicos, e espero brevemente conseguir uma

boa musica para o Corpo.

O Corpo se acha destribuido em destacamento na Província e em diverso s

serviços na Capital.

Convém não diminuir a força íixadn na lei em vigor ; só por meio do Cor.

po Policial se pode fazer o serviço regular dc destacamento, e é preciso quanto

antes aliiviar delle a Guarda Nacional.

Instriicção Publica.

Este ramo do serviço publico merece mais do que nenhum outro vossa

muito particular attenção, por sua máxima importância social, e pelas medidas

urgentes que seu estado reclama de vossa solicitude. Nellc íispende a Provin.

cia ao." parte de suas rendas e não obstante não tira vantagens que correspondão

a esse sacrifício.

O seu principal mal está na legislação cm vigor, que è preciso melhorar, c

tornar consentânea com o seu fim.

Como sabeis, o que regula a Instrução Publica é a !ei n. 12 de 8 dc Agos-

to de 1860 e Regulamento de 20 de Março de 1852, já condemnado, e restabale-

cido pela lei citada, que revogou o Regulamento de Janeiro desse anno. Esta

mesma lei e Regulamento em vigor ja forão ainda condemnados e revogados pela

lei n. 178 de 30 de Novembro de 1864, que até hoje não poudeser executada por

seu mecanismo complicado, e de difficil senão impossível execução.

E' suficiente esta simples exposição para conhecer-se em que estado de

confusão se acha a legislação sobre a Instrucção Publica ; me parece que não

haverá duas opiniões sobre a necessidade da revogação da lei de 1864, e da con-

fecção de uma lei regular, aproveitando o que esta tem de bom e adicio-

nando-lhe o que a experiência tem mostrado ser ulil. Só assim pode entrar cm

condições regulares a Instrucção na Província.

O relatório do digno e muito illustrado Director da Instrucção Publica,

sob o annexo—B—indica medidas, que são algumas essenciaes c outras dignas de



attencao as quaes peiem concorrer para melhorar este ramo do serviço ;

clíamo para eL vossa atiençáo. esperando que as tomeis em considerado, por

quanto denunciSo meditação e estudo-

IJfSTRUCÇÃO PRIMARIA..—Esta parte da instrucção
"

reclama serias reformas.

Para mim julgo que a primordial necessidade é acabar com a anarebia que

hnie eil sZLtfio e extinc*» de cadeiras. As collecções estSo che.as de

ho]eex.s e sobre creaçao ^ ^ ^

rr :a par z^^j «^
reS^irdas^èl da Assembléa desfazer o que faz a Pra.denc.aev»*

vel;^^^ ^ PreJU,Z°' aSUa m '

conveniência é patente.

, ^ssembléa deve reservar para si o direito de crear escolas estabeleceu-

do, se regras para faze-lo, como representais dos povos, CamaraMun,

cipal ou quaèsquer outras autoridades que entender.

V estinecão das cadeiras, porém, deve periencer a Presidência, que só po-

derá decreta-la quando a escola não for frequentada durante um anuo por um certo

numero de aluamos qae fixardes.

Pelo ou- diz respeito ao professorato, deve acabara com as nomeações

. « naM as cadeiras vagas, e unicamente tolera-los nos ím-
"

deve ser posta em concurso qualquer cade.ra vaga.

Acho que se deve conservar o que está estabelecido sobre os provimentos

eSectivose vitalícios; são disposições qne consultão perfeitamente os .nteresses

do serviço e acondiçSo de professorato.

O estabelecimento de entrancias nas cadeiras, lembrado pelo distincto Di-

rector da n^r 5o e uma idêa, que deve trazer beneficios, ella dará ma.or ,ncen-

^ofprofessoL, estabelecida na forma indicada noseu relatono.

Os commissarios da instrucção devem ser substituídos por inspectoras ou

commisÍrird! "marcas com um ordenado, sendo para esses ,«*« prefendos

os Promotores Públicos.



Entre as matérias de ensino è preciso incluir a metrologia ;
brevemente

tem de executar-se a lei sobre peso e medidas pelo systema métrico, e é indis-

pensável seu conhecimento para todos os usos da vida. Me parece que seria

lambem de vantagem adoptar para o uso das escolas o cathecismo de agricultu-

ra do Dr. Antonio de Castro Lopes, como o tem feito outras Prov incias : e se o en.

tenderdes conveniente, peço-vos os fundos necessários para compra de 800 a 1,000

exemplares dessa obra, que custa mil réis cada um

.

Outras medidas indica o Director da Instrucçãoque devem ser acceilas
;
mas

não concordo com a idéa do ensino obrigatório, por vexatório, e talvez origem de

maiores males do que os que se quer prevenir. A lei provincial de n.

240 de 29 de Setembro de 1866 já o decretou, mas até hoje não teve

execução.

Do relatório citado do digno Director da Instrucção vereis o que se tem

feito com relação a este serviço, que tem sido muito melhorado. A noticia ex-

acta e completa que nesse trabalho se encontra me dispensa de reproduzir aqui, o

que nelle está exposto.

IHíSTRUCÇÃ© SECUHTDARIJL.—O Lyceu deve também

merecer vossa attenção ; eile não presta, é verdade, o serviço que devia, as suas

aulas são pouco frequentadas ; o defeito porem não vem da instituição, e sim de

causas estranhas. Os seus exames não valem nas Academias, nem mesmo

tem qualquer serventia ; os que pretendem os estudos superiores vão procu-

rar a instrucção secundaria nos lugares em que os exames lhes são facilitados,

e os outros não ligão importância a esses actos que lhes não dá direito a cousa

nenhuma. E' preciso garantir aos estudantes do Lyceu algumas vantagens para

seus estudos, e exames.

Entendo que o Lyceu deve ser conservado, e melhorado; á um estabe-

lecimento util, e que com reformas adequadas pode prestar serviços importantes.

Acbando-se vaga a cadeira de Philosophia, na forma do Regulamento a

mandei pôr em concurso, o que teve lagar no dia 21 do mez próximo findo ; sen-

do nella provido o Padre Leonardo Antuues Meira Henriques.

E
!

muito conveniente acabir com as cadeiras do ensino secundário

na Província; são um pes.vlo ónus sem vantagem alguma ; esse systema

de cadeiras de ensino secundário espa'hadas em diversos pontos está hoje con-

demnado. Essa extineção será mais uma animação para o Lyceu,
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ENSINO PARTICIIIiA.il.—Convém estabelecer regras para

a concessão de aulas do ensino particular primário e secundário, e decretar a

inspecção necessária.

Os próprios sectários do ensino livre não prescindem da inspecção do estudo

no que diz respeito a moralidade, hysieae e salubridade ; entendo que ella deve

se estender a capacidade do professorato, e a tudo mais que entende com a

instrucção, na qual a sociedade è interessada muito vivamente. -

COIíIíCGIO »E EDUCANDOS.—E digno de toda protec-

ção esta utilíssima instituição, que tem já trazido tão bons resultados. Ali são

educados 34 meninos desvalidos, a quem a Província está dando uma educação

e meios de serem úteis a si e ao paiz, e que entregues a miséria serião raáos

cidadãos. E' pena que o edifício não possa comportar maior numero de edu-

candos.

Este collegio muito deve ao seu actual Director, que emprega na sua ad-

ministração o mais louvável zelo e dedicação ; lenho visitado o estabelecimento

por vezes e sempre tenho encontrado nelle ordem e asseio. —
O relatório sob o annexo—G—do digno Director vos indica as medidas

que convém tomar.

Não mandei fazer as obras autorisadas para augmento do estabelecimento,

da cosinha e enfermaria ;
porque precisando elle de outras acommodações me pa-

rece melhor fazer todo debaixo de um plano regular, do que todos os annos fa-

zer pequenos augmentos, .;;uc são verdadeiros remendos ; espero, pois, que reno-

vando a verba destinada para essas obras e que não foi gasta a augmenteis conve-

nientemente.

Este estabelecimento resente-se da falta de um Capellão.

O seu regulamento creou esse lugar, marcando no art. 67 o seu ordenado,

que era accumulado pelo Director, quando este fosse também o Capellão. A lei d.

289 d ; 7 de Outubro de 1867 augmentando o ordenado ao Diretor, englobou tudo e

não fez mais distineção ; peio que meu antecessor entendeu que esse ordenado

competia todo ao Director, e não ha verba para o ordenado do Capellão, que é pre-

ciso fixar.

E' conveniente crear mais oTicinas neste estabelecimento : e imprimir-lho

toda a animaç5o para seu melhoramento c engrandecimento.



Seccorros públicos.

À irregularidade das estações e falta de chuvas produzirão este anno gran-

de secca no sertão, que foi assolado pela fome.

Tendo noticia o meu antecessor oExm. Sr.Dr. Theodoro de que a fome

se fazia sentirem S. João, Teixeira e Patos, providenciou por intermédio da The-

souraria de Fazenda, a Qm de serem comprados e remettidos para aquelles pontos

os necessários soccorros, que chegando a tempo muito concorrerão para alliv.ar

aquellas populações.

Na administração do Exm. Sr. Dr. Silvino forão também soccorridos os

termos de Misericórdia, Piancó. Catolé do Rocha e Pombal.

Dos respectivos relatórios conhecereis o acerto destas providencias.

Infelizmente as difficuldades de conducção fizerão demorar em Mossoró

os géneros destinados para Misericórdia e Piancó, pelo que expedi novas ordens

atim de serem levados a seu destino.

•

Cumpro um dever agradecendo as commissaes que forão nomeadas para

destribuição dos géneros, que prestando-se da melhor vontade e cumprindo sa-

tisfactoriamente o seu encargo, são dignos da gratidão da Província.

Tendo a Camara Municipal de Pombal me representado sobre a carestia

dos géneros de l.
a necessidade ea probabilidade da sua falta absoluta, eme

pedido que remettesse géneros, para ali serem vendidos pelo seu custo, encar-

reguei ao Inspector do Thesouro Provincial da compra e remessa dos géneros

reclamados, incumbindo a Collectoria de sua venda pelo preço em que ficar de-

pois de postos n'aquelle ponto.

Espero, que attendendo ao estado do serlão, approvareis esta deliberação,

em que aliás ha apenas um adiantamento por parte dos cofres da Província, que

trás em resultado o livrar dos horrores da fome a uma parle da sua população.

Salubridade publica,

E' lisongeiro o estado de salubridade da Província. Unicamente em Maio

desle anno forão accommettidos de bexiga os municípios de Areia, onde fez algu-

mas victima3, e Alagoa Nova onde forão benignas.



Posteriormente foi tombem accommettido do mesmo mal a Villa da A.-

hanflra- lo«o que tive noticia desse facto, mandei uma ambulância homeopathi-

ca. e pnz v.ucinico, de conformidade com o pedido que mc fez a Camara Muni-

cipal, a cnja requisição remetti depois novas ambulâncias.

'

Havendo varias pessoas da Capital me representado acerca do seu máu

estado sanitário; e tendo oExm. Sr. Dr. Silvino norelatorto com que me pa>sou

a 1 sU,o feito menção deste assumpto, resolvi nomear nma commissão me-

sob a presidência do Inspector da Saúde Publica, para que com seu pa-

recer me indicasse as causas do mal. e os meios de remove-los.

Essa commissão medica, a qual agradeço a coadjuvação que me prestou,

apresentou o relatório que se acha entre os annexos letra-H. Welle assignala

como causasdo estado sanitário : a mà collocar-ío do cemitério o seu pess.mo

estado de conservação e administração, a la*ôa existente ao lado da Cidade, a

Íde asseio do matadouro, e das mas da Gi.la.1e o estado de obstrucç -o do no

Jaguaribe.

A remoção do cemitério aconselhada por essa commissão è cousa muito

serh e que importa em não pequena despem ; nm podia tomar sobre mim ta-

m"h '"ponUdade, quando senão davão circumstanoias .mpenosas que

otógissom Em vossa sabedoria resolvereis o que for ma.s acertado.

No entanto tomei algumas medida, para melhorar o estado do cemité-

rio onZ^~ o abuso de enterramentos de mais de um cadáver em cada

^^oU altera «pi-^prohiM* pelo respectivo regulamento.

Ordenei também o concerto das catacumbas.

Mt.it. convém ,ue seja absoln.aa.ente prohibido os enterramentos em

ca.ac.mL ,uc deverão ser «MM*» pelos carneiros feitos no chão
;
n,o ,

„

To! *e mim r«r desde >ogo ess, prohibicao, por,oe « £
pra lei ,oeas antorisoo (Lei n. 33 de * de Dezembro de M

K deseccação da IaSoa e melhoramento do ma,ad»un> P«isao de obras

.mportantes: já determinei a. En;enheiro <la Proença <rae te»* os respect,

vos orçamentos.



Estas duas obras e a desobstrdcçSo do Rio Jaguaribe devem importar em

despezas avultadas, que ordenareis, se entenderdes conveniente.

Limpeza da Cidade e conservação dos calçamentos.

E' lamentável a falta de asseio da Capital. Montes de lixos obstruem suas

ruas, era algumas das qúaes o matto tem muitos palmos de altura. Este máo

estado muito tem concorrido para insalubridade do clima, como indica a commis-

sSo medica que nomeei, ede que 3cima vos faltei. A sua limpeza é uma neces-

sidade indeclinável.

Já recommendei a Camara Municipal que de conformidade com o art. 27

de suas posturas approvadas pela lei n. 26 de 30 de Setembro de 4859 marcasse

por meio de editaes os lugares para despejo c deposito de lixos.

Mas isso não è bastante ;
para entrar em condições regulares esta Cidade

precisa de uma limpeza geral, para o que vos peço verba. Este serv iço è de ne-

cessidade urgentíssima ; ella interessa não só a commodidade como muito parti -

colarmente a saúde publica.

E muito convém que depois de feita a timpeza geral, continue a sua con_

servação, do contrario no fira de algum tempo voltaremos sem vantagem ao mes.

mo estado; e assim além da verba pedida é preciso que marqueis uma quota

annua para sua conservação, sendo este serviço feito por arrematação.

Deve entrar nesse melhoramento também a conservação dos calçamentos,

fazendo parte dos contractos da limpeza da cidade ; a não se tomar uma provi-

dencia neste sentido em breve teremos de lamentar o ter gasto tanto em calçar

a Cidade: a accumulação das areias levadas pelas chuvas, c crescimento de cam.

pim por entre as pedras os tornará imiteis.

Estes serviços por sua natureza pertencem a municipalidade, mas como

sabeis a Camara da Capital nada pode fazer, pois seus rendimentos nem mesmo

chegão para pagar a seus empregados.

Chamo muito particularmente a vossa nttenção sobre este assumpto.



Obras Publicas.

Dou-vos conta satisfactoria .le tudo quanto teraoccurrido neste importante

ramo do serviço publico depois de vossa ultima reunião, com o relatório do intel-

igente e zeloso Engenheiro da Provinda Dr. Domingos José Rodrigues, que en-

contrareis entre os annexos sob a leltra-E. Ani elle expõe de umamane.ra

completa o estado das obras em andamento, e as terminadas nesse tempo, e bem

assim do seu custo. Chamo a vossa attenção para a economia notável com que a

seus deligentes esforços a Província deve a obtensão de importantes melhoramentos.

Durante a mioha administração forão entregues definitivamente e recebidos

o calçamento da rua da Ponte e estrada da Gameleira, obras feitas deaccordo com

os respectivos contractos.

E§XRAI>AS.—Como vereis do relatório citado forão entregues

definitivamente os lanços n. 1, 2, 3 e 21 da estrada de rodagem da Capital à Cruz

do Espirito Sancto, os quaesse achão em boa conservação, que e lida por arre-

matação. Forão provisoriamente recebidos outros lanços desta estrada, que por

seu máu estado de conservação não tenho recebido definitivamente.

Autorisado pela lei n. 313 de 11 de Dezembro do anno passado o Exro.

Sr Dr Theodoro contractou como Dr. Antonio Gonsalves da Justa Araujo a es-

trada da Cruz do Espirito Sancto ao Pilar. Esse contracto se acha entre os anne-

xos do relatório com que elle passou a administração.

i 31 de Julho approvei o plano dos oito primeiros lanços da nova estrada

e mandei principiar a sua construcção, depois de ouvido o Dr. Engenheiro da

Província.

No annexo de letlra-I-se achão as informações por elle prestadas, e que

justificão o traçado adoptado, o qual tem levantado grande impugnação só porque

por elle a nova estrada atravessa o terreiro de um engenho destruindo parte de

uma senzala c de uma casa de farinha velhas, e corta o cercado de outro. Estes

pequenos .nteresses não podião contrariar o traço da estrada, que esta fato de

accordo com o contracto, o qual está cercado de garantias suficientes para dar

certeza de sua boa eiecução, no que è principalmente interessado o empre.te.ro .

taes são as penas em que incorrerá pelas faltas que se suppõe elle possa prat.ar.



CALÇAMENTO DAS RUASDA CAPITAL.-Tem
proseguido com andamento regular o calçamento das ruas da Capital; es-

tão terminados os da rua da Areia e Misericórdia pelo systema ordiná-

rio. Continua o aterro da rua das Pedras ; com o que já está feito muito tem a-

proveitado a população pela ligação fácil e commoda entre os bairros baixo e alto.

A falta de pedras para o calçamento ordinário determinou que fosse or-

denado pelo Exm. 1.' Vice-Presi dente o calçamento da rua Nova pelo systema de

Mac-Adam, ao qual já se deu começo preparando-se o terreno.

Tendo o Dr. Engenheiro da Província me representado que havia falta qua-

si absoluta de pedra granítica para a continuação do calçamento., mandei annun-

ciar a compra de lastro de navios a mil reis a tonellada, e espero por este meio

obter a pedra necessnria para o calçamento.

As razões com qne o Engenheiro fundamenta essa necess idade em seu

relatório me dispensão de maior desonvolvimento.

Ordenei que começasse o calçamento da rua Direita, para dar emprego
aos parallelipipedos que já achei recebidos, e os que depois recebi, embora não le-

nha sido completada a encommenda feita eque ê preciso para toda a rua.

O calçamento da rua Direita desta Cidade pelo systema de parallelipipe-

dos foi resolvido na administração do Exm. Sr. Barão de Maraú. que no seu re-

latório apresentado a Assembléa Provincial em 5 de Agosto de 1 867, primeiro

iniciou nessa idéa, dando conta que havia incumbido ao Dr. Felizardo Toscano

de Brito da remessa de 20 contos dessas pedras.

Na administração do Exm. Sr. Dr. Innocencio Seraphico de Assis Carva-

lho, como se vê do relatório com que a 29 de Julho de 1868 passou a Presidência,

aceitou a proposta feita por João Cancio Pereira Soares pera fornecimento de

200 mil parallelipipedos a razão de 142 rs. cada um, e mandou que fosse a pro-

posta reduzida a contracto, o que não foi levado a effeito por não ter o procura-

dor do proponente assigmdo a fiança a que lhe obrigara o Thesouro Provincial.

Na fè de que estava lavrado o contracto fez Joio Cancio a primeira re-

messa de 22400 parallelipipedos, que forão recebidos pelo Exm. Sr. Dr. Theo-

doro, recommendando ao proponente que podia continuar na remessa das pedras»

com tanto que ellas tivessem as dimensões da bitola marcada na proposta.



Tomando conta da administração, reconheci q~j o calçamento por paralle»

lipipedos ia onerar o cofre da Província com perto de 40 contos, só com o cal-

çamento de uma rua, quando com esse dinheiro poder-se-hia calçar o resto da

Cidade, e entendi mais conveniente sustar a remessa de novas pedras para o que

havia apenas uma encommenda, visto que não se tinha reduzido a proposta a

contracto : nesse sentido officiei a João Cancio. Para aproveitar os parallelipipe-

dos recebidos pretendia emprega-los em mestras do calçamento ordinário.

Infelizmente o meu aviso não chegou a tempo ; encontrou-se em viagem

com dous novos carregamentos, que fui obrigado a receber, porque elles estavão

conformes a proposta e havia o compromisso do uma verdadeira encommenda.

O que fica exposto me forçava a desfazer o anterior aviso, para que não

ficasse o calçamento em meio, e de novo officiei para que completasse a en-

commenda.

Entre os annexos sob a lettra—J—achareis os documentos a que me te-

nho referido.

MATRIZ I>A CAPITAIi.—Reconhecendo o meu antecessor

o Exm. Sr. Dr. Theodoro que as obras de reconstrucção da matriz erão defei-

tuosas, mandou que não se continuasse nellas, e ordenou a confecção de uma

planta da nova matriz que approvou ; e não deu logo começo a sua construcção

por depender do Exm. Sr. Bispo a profanação do templo antigo, a quem a

havia entercedido. Eu reiterei esse pedido e aguardo solução para assentar a

primeira pedra do novo templo.

A Igreja do Collegio que actualmente serve dc matriz se presta perfeita-

mente a todos os òfficios divinos ; ella só se torna acanhada nas ultimas noites

de novena de Nossa Senhora das Neves : para conter o concurso dos fieis

nessas noites seria pequeno um templo dc qnaesquer dimensões ;
ella pois, pode

sem inconveniente continuar a servir de matriz provisoriamente.

As 10 Igrejas que possue a Capital erão muito bastantes para todas as

necessiddes do culto divino ; mas o povo insta pela sua matriz, só nella acredita

que esteja bem a sua Padroeira, o é preciso respeitar os seus votos.

Peço-vos que auxilieis esta obra com a quota conveniente ; c que desti-

neis para esse fim o que designastes no orçamento vigente c não so tem gasto.

A Igreja do Collegio pede alguns concertos ô limpeza ;
espero que autori-

seis estas despezas.



HIATRM5ES HA PROVITSCIA —Nada posso acrescentar

a este respeito às considerações justas que vos fez o meu antecessor em seu re-

latório apresentado na vossa ultima reunião. Chamo pari cilas a vossa attenção

COHTXRACTOS.—Em virtude de autorisação das leis provinciaes.

de u. 174 de 30 de Novembro de 1864, e n. 315 de 11 de Dezembro de 1868,

contraclou o meu antecessor a navegação do rio Maraanguape, e a continuação da

estrada da Cruz do Espirito Sancto ao Pilar, sobre que já vos fallei. Esses con-

tractos forão logo postos em execução.

Também forão contractadas pelo mesmo administrador a illuminação a gaz

e canalisação de agua potável para a Capital ; e sua execução depende de vossa

approvação. Estes contractos, que vos serão presentes, achão-se entre os an-

nexos do relatório com que elle passou a administração.

REPARTIÇÃO RE OBRAS PIB1IC1S -O im-

pulso que ultimamente tem tido este ramo do serviço publico na Província, (em que

ella é aliás tão pobre), e que se deve animar por todos os meios, determina a ne-

cessidade de creação de uma Repartição de Obras Publicas, que derija e fiscalise as

obras ; tenha a seu cargo a guarda de trabalhos de plantas em que se tem gasto

muito dinheiro, e uma escripturação de tudo o que entende com seu serviço.

Não é preciso, uma Repartição apparatoza, mas è indispensável que exista

embora modesta e compatível com as rendas da Província : assim basta que tenha

um Director, que será o Engenheiro da Província, um Engenheiro Ajudante, e

dous amanuenses para incumbir-se da correspondência, e mais serviços da Re-

partição, sendo um delles encarregado do archivo.

Fazenda Provincial.

A perspectiva de uma excelleote colheita de algodão me autorisa a dc-

clarar-vos que è prospero o estado das finanças da Província ; a sua renda or-

çada e que muito deve augmentar com a futura safra dá para sua despeza ordi-

nária e seus compromissos. E' preciso, porem, que deixando de parte alguns ser-

viços que podem esperar, embora sejão necessários cuideis de preferencia em

applicar a renda da Província em obras publicas, para as quaes devem ser destina-

das além da quola que entenderdes conveniente, as sobras de todas as verbas.
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Duas causas tom concorrido principalmente para que esta Província não

attinja o gráo de prosperidade a que lhe dá direito a sua producção, grande em

relação ao seu pequeno território ; o escoamento de seus productos para as

Províncias vizinhas o que trás diminuição nos direitos de exportação, e a sua ex-

portação por via do porto do Recife.

O estabelecimento do coramercio directo será fonte de grande incremen-

to e prosperidade ; a sua iniciativa pertence ao próprio commercio que é nisso

particularmente interessado, mas convém que el!e seja ajudado commedidas ade.

quadas por meio de melhoramentos materiaes, e animado.

Para chamar a producção da Província ao porto da Capital e estabelecer a

sua exportação directa muito concorrerá o melhoramento das vias de communica-

ção por meio de estradas de rodagem, para o que não ha a poupar esforços; e es-

tabelecer um systéma de Qscalisação activa.

Já alguma cousa se tem feito neste sentido ; as leis n. iío de 9 de Outubro

de 1866 art. 23, e n. 289 de 7 de Outubro de 1867 art. 26 crearão as agen-

cias Gscaes, que se achão reguladas pelo regulamento de 12 de Maio de 1868.

A experiência ainda não disse a sua ultima palavra sobre esta instituição, mas

convém melhora-la. Me parece que se deve interessar os agentes fiscaes animan-

do-os com algum lucro no penoso trabalho que lhes è incumbido ; acha-se mar-

cado o % dos direitos para seu pagamento, mas elles se vcem embaraçados pa-

ra receber esta remuneração pela difSculdade de conhecer-se no despacho a pro-

cedência das saccas de algodão ; seria mais conveniente fixar-lhes uma quantia cer-

ta pelas guias que apresentassem recebeudo-a do Thesouro Provincial ;
elles sc-

rião mais activos em não deixar sahir o algodão sem a guia, c detigentes em rc-

have-las depois de rubricadas pelos fiscaes das praças a que forem ellas destinadas.

E' também conveniente estabelecer somente um agente em cada Termo, que

escolherão seos propostos nas localidades, e acabar com as agencias nas parochias

o que não sò concorrerá para augmentar o lucro e interesse pela menor divisão

d'elle, como facilitará a fiscalisação do Thesouro.

Com estas providencias, e algumas disposições regulamentares necessá-

rias as agencias fiscaes podem prestar importantes serviços.

A inspecção do algodão condemnada pela experiência dm outras Prem-

eias, também põe pêas ao commercio, na opinião das pessoas entendidas
;
não

te.Yio porem, dados positivos para julgar da necessidade de sua extmcçao, e nao

sei se será prudente acabar com cila sem um- estudo mais serio.
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Era para desejar que se estabelecesse e desenvolvesse o commercio de im

portação directa, que baratearia os géneros estrangeiros, de que nos supprimos por

via de Pernambuco.

Do relatório do hábil e illustrado Inspector do Thesouro Provincial cons.

tante do annexo—C—vereis os balanços provisório e definitivo do anno de 1867,

1868 e dol.° semestre de 1869.

A receita para o anno financeiro de 1870 está orçada ena Rs

u40:O57#630, termo médio dos tres últimos annos ; e a despeza em Rs

517:890#385. Ha portanto um saldo de Rs. 23:1670345, ao qual dareis o em-

prego que for mais conveniente.

No orçamento da despeza está incluída a quantia de Rs. 29:114^255 para

pagamento da divida de Francisco Soares da Silva Retumba, que ainda pende

da decisão de nova reclamação por não ter elle concordado com a liquidação orde-

nada.

A pendência do Retumba com a Província data de muitos annos, e tendes

delia cabal conhecimento, pois tem sido trazida por mais de uma vez a esta A.s-

sembléa. Do relatório com que o Exm. Sr. Dr. Tlieodoro passou a adminis-

tração vos instruireis perfeitamente do estado da questão. Me parece conveniente

pagar-se o que eslã liquidado, por honra, dignidade e interesse da Província ; no

entanto resolvereis o que for mais acertado.

O relatório citado do digno Inspector do Thesouro Provincial vos informa

de sua renda, edas repartições que lhe são subordinadas, o be-n assim do movi-

mento do seu pessoal.

Durante a minha administração foi aposentado por portaria de 22 de

Julho o Chefe da 2.» secção do Thesouro Provincial José Custodio de Sá Leilão,

que tendo 27 annos de serviço achava-se impossibilitado de continuar no exercí-

cio do seu emprego, como provou com documentos. Para prehenchimenio da

vaga que deixou, fiz a promoção de conformidade com o respectivo Regulamento

e leis em vigor. Essa promoção deu lugar a uma vaga de praticante, que tem de

ser p*rehenchida, bem como a outra já existente, por meio de concurso.

Para o Consulado Provincial nomeei 2.° conferente a Ignacio Ferreira

Serrano, que se achava nesse lugar em commissão.
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Santa Casa de Misericórdia.

Este pio estabelecimento tem 'prestado os serviços importantes a que è

destinado, compatíveis com seus pequenos rendimentos.

De conformidade com o respectivo compromisso ta nomeado para seu

provedor no corrente anno compromissal o cidadão Monoel Porfírio Aranha, e por

proposta deste os outros membros da administração

O annexo—D—contém o relatório- com que a meza passada entregou a

administração; delle consta todo o movimento do hospital c casa de expostos

Chamo a vossa attenção para as- providencias aconselhadas ness:; trabalho, fazen-

do especial meneio da accommodação destinada aos doudos que está pessimamente

collocada.

E' indispensável qualquer providencia de vossa parte para que tenhão um

abrieo conveniente aquelles que tem a infelicidade de perder a razão
;

por isso

mesmo que são os mais desgraçados, são também os mais dignos de compaixão

e amparo. Muitas vezes quando suas famílias não os podem ter em suas casas

são relidos em cadeias, onde por faita do tratamento conveniente, não podem es-

perar a minoração de seu mal, ou seu restabelecimento.

Hovo Sjsiema de pezos e medidas.

Estando a findar o prazo de dez annos marcado na lei ri. ilòl de 26 de

Junho de 1862 para a substituição do actual systema de pezos e medidas pelo

systema métrico francez, e convindo providenciar para que essa substituição te-

nha lu-ar no prazo fixado, tenho rocommendado às Camaras Municipaes d'esta

Província, de conformidade com as ordens do Governo Imperial expedidas pelo

Ministério da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em Aviso Circular de 6 de

Julho pretérito, que nas propostas dos orçamentos da sua receita e despeza, que

ellas tivessem de apresentar a esta Assembléa na presente reunião, consignassem

a quantia necessária para a âcquisição de um jogo de pezos o medidas do novo

systema.
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Chamo a vossa esclarecida atlenção para essa medida, que è urgente,

poderá ser realisada mais facilmente se áutorisardes está Presidência para adiantar

as quantias que as Municipalidades tiverem de dispender, sob a clausula de ser

por estas opportunamente indemnisado o cofre provincial.

Como, porém, possão apparecer duvidas sobre a exactidão dos padrões

das mesmas Municipalidades, torna-se indispensável que concedais a esta Presiden -

cia os fundos precisos para a compra de um jogo das referidas medidas, a fim

de que sejão com ellas comparadas e aferidas as das Municipalidades quando se

derem as duvidas apontadas.

Libertação de escravos.

A execução da lei n. 311 de 10 de Dezemhro do anno passado depende

de certas providencias indispensáveis, que não podem ser decretadas em regula-

mento, por importarem prescripções de competência legislativa. Por isso tenho

deixaíio de executa-la.

Para que a idéa humanitária dessa lei consiga seu fim, é preciso compleia.

la com providencias que garantão a felicidade da alforria.

Libertar crianças de 3 annos sem proporcionar-lhes ao mesmo tempo o

sustento, vestuário e educação ò colloca-las em peior condição ; nada ganharia

uma criança sahindo do poder de seu senhor, onde ao menos teria sustento e

vestuário, para ser entregue pela alforria a caridade publica ou talvez a miséria.

E' preciso pois, crear um hospício em que sejão recebidos, e decretar

despezas para esse fira ; ou providenciar de qualquer outro modo a fim de evitar

o mal apontado.

Ha senhores que conservarião em suas casas as crianças , assim libertadas

;

a brandura dos costumes tem suavisado o rigor dos senhores ; muitos d'elles tra-

tào suas crias como verdadeiros fi>hos. Mas infelizmente isso não è geral, qual

seria a sorte d
;

aquelles cujos senhores não os quisessem mais cuidar e tratar ?

Poder-se-ha harmonisar esses interesses obrigando aos senhores a cuidar

da educação e sustento das crianças libertadas, dando-se-lhes o serviço delias por

alguns annos, ou compensando de qualquer modo, a que elles aliás não podem

ser coagidos, quando o nao queirão fazer por philanlropia.



Espero que pela vossa solicitude em favw da ideia humanitária dessa

lei concorrereis para completa-la co.no convém, a fira de que possa ser executa-

da, addicionando-lhes os meios lembrados ou os que vossa sabedoria aconselhar.

Compilação das Leis Prorinciaes.

O Dr Benjamim Franklin de Oliveira e Mello me apresentou o seu trabalho

de compilação das leis provinciaes de que se havia encarregado por contracto feito

L a Presidência. Na forma do contracto nomeei uma commisssao composta

rs^níToGo™,Tho««d. Aquino Mindello, do OlHcial da Secretana

João Francisco de Mello Barreto, do Dr. Joaquim Moreira Lima, e cidadão Manoel

Porfírio Aranha.

Aguardo o seu parecer para deliberar.

Abastecimento de agua da Capital.

Tra»o a vossa presença sob o annexo-K-o ofncio que me dirigio a Ca-

mara Municipal da Capital sobre a necessidade de providenciar-se a respeito do a-

basteciraento de agua para esta mesma Capital.

Por minha parte quanto em mim couber tratarei de reparar essa necessidade.

Secretaria.

Esta Repartição funcciona regularmente ; o serviço é feito com zelo, asseio

e promptidáo. Os registros estão em dia a esforços do pessoal existente.

Tendo sido demittido em 26 de Setembro do anno passado o amanuense

Augusto Vicente de Magalhães, que se ausentara da Repartição, foi chamado pa-

ra supprir essa falta um collaborador, que continuou a servir ainda depois de

provido 0'esse lagar o cidadão José Biterra Cavalcante de Albuquerque noto

de Maio ultimo, havendo obtido licença o 2.» official Joaquin da Costa Dourado

e pouco depois o amanuense Joaquim Manoel de Souza Gondim, assim como o

praticante João José Soares Neiva.
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Presentemente aehão-se com licença por motivo de moléstias osdous
primeiros ditos empregados e o 1.» official José Clementino Pessoa de Albu-
querque Mello.

O trabalbo da Repartição augmenta visivelmente. São, por tanto, insuf-

ficieotes as consignações dos §§ 3.° e 4.° do art. 3.» da citada lei provincial.

Seis relatórios e uma collecção de leis forão impressos em o decurso dos
doze mezes últimos

;
o que absorveo e excedeo em muito a quantia de 1:200#

réis decretada para esse serviço.

Da mesma sorte a quantia igual do § 4.° não chega para as despezas do
expediente da Repartição. Tenho sido obrigado, por essa razào, a usar da autori-

sação que me é conferida pelo art. 26 da lei n. 44 de 3 de Outubro de 1861.

Cumpro um dever fazendo menção dos serviços que por sua intelligencia,

zelo, e lealdade me tem prestado o Secretario do Governo Thomaz de Aquino
Mindello.

Parahyba 2 de Outubro de 1869.

Venâncio José de Oliveira Lisboa.



As noticias das ultimas victorias alcançadas pelas armas Brasileiras no mez

de Agosto me davão a esperança de poder annunciar-vos hoje, ao ler meu relató-

rio, a terminação da guerra que trazemos com o Paraguay ; mas se não posso

ligar a minha presença entre vós á esse resultado, que faz os ardentes votos de

todos os Brasileiros, elle não se fará esperar por muito tempo.

Os brilhantes feitos de armas com que o Exercito e Armada escreverão no

mez de Dezembro do anno passado gloriosas paginas de sua historia em comba-

tes de heróes, um dos quaes durou 36 horas, reduzirão o inimigo aos recônditos

escondrijos de suas serras, onde os forão nossas armas ainda procurar por meio de

não menos importantes triumphos, e obtendo a primazia nas corôas de gloria

Sua Alteza o Sr. Conde d'Eu, actual commandante em chefe dos exércitos.

O inimigo tendo deixado já em nosso poder seus archivos, thesouros,

e pessoas importantes da família Lopez, acha-se segundo as ultimas noticias em

S. Estanisláo, onde o aguarda nova derrota. O espero.

Venâncio José de Oliveira Lisboa.
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N. 578.-Secrelariada Policia da Parahyba, 31 de Agosto de 4869.

mm. e Exm. Sr.

Apresentando uma exposição drcumstanciada dos negócios relativos á m-

partiçjo a meu cargo, cumpro a recommendação de V. Exc. contida em officio dê

16 do mez próximo findo.

Segurança publica.

A. Provineia tem conservado sem a menor alteração, a ordem e tranquil-

lidade publicas. Esse estado de paz e bôa harmonia entre o povo, é a maior ga-

rantia de sua adhesão ás leis e às autoridades constituídas.

Segerança individual-

Não tenho, infelizmente, a satisfação de consignar aqui, que seja satisfac-

torio o estado de segurança individual. O computo dos crimes commettidos e

quasi sempre o mesmo, feitas certas modificações.

Entre os factos attentatorios da segurança individual, sobresahem alguns,

que de preferencia farei notar a V. Exc.

Nos dias 10 e U de Outubro do anno passado forão barbaramente assas-

sinados no districto de Santa Fé. termo de Cajazeiras o 1.° suppleote do sub-

delegado em exercício, Francisco Antonio de Miranda e seo cunhado Anton.o

Vieira.

O criminoso foi preso e instaurou-se-lhe o competente processo.



Era Piancó, a 22 de Novembro, por occasião de ser preso o criminoso de

morte Bartholomeo de tal. foi assassinado com um tiro por um seu irmão de no-

me Vicente Ferreira Campos, o cabo de esquadra do corpo policial, Antonio Ho-
norio de Brito.

Derão se as necessárias providencias para a captura e punição do criminoso.

A 28 de Dezembro no districto da Conceição, termo da Misericórdia

por occasião de effeeluar-se a prisão do celobre criminoso de morte, Jesuino Bar-

bosa, que reunido a outro criminoso de nome José Rodrigues, tentava contra a

existência de uma pobre mulher, resistio este á ordem de prisão que lhe fora in-

timada por um official de justiça; e travando-se renhida luta entre elle e a patru-

lha de policia, delia resultarão não só a morte do mesmo Rodrigues, como os fe-

rimentos graves de quatro soldados, tendo-se
.
conseguido a prisão daquelle cri-

minoso.

A 26 de Fevereiro ultimo, por volta de nove horas da manhã, foi grave-

mente ferido com dous tiros, o alferes, commandante do destacamento estaciona-

do na villa do Cato é do Rocha João Francisco de Carvalho Pernambuco.

Providenciou-se em ordem a serem capturados e punidos os delinquentes.

No decurso do anno passado forão commettidos os seguintes crimes, se-

gundo consta das participações recebidas.

Homicídios 17

Ferimentos 20

Roubos 2

Resistências 2

Furtos 2

Tomada e fuga de presos.... l

Estupros 2

Tirada de presos 9

55

No semestre de Janeiro a Junho do corrente anno :

Homicídios n
Tentativa de homicídio 1

12



Transporte

Ferimentos . .

Estellionato. .

Fugas de presos

Roubo . . .

Moeda falsa. .

Em 1868 forão capturados criminosos de

Homicídio . . .. .

Tentativa de homicídio

.

Ferimentos. . .

Roubo

Resistência....
Eslupro

Tirada e fuga de presos

Furto

Deserção ....
Ignora-se o crime . .

12

8

1

5

1

1

28

15

1

6

4

2

3

5

1

7

3

49

No semestre de Janeiro a Junho deste anno forão capturados criminosos de

Homicídio . . .

Tentativa de homicídio.

Ferimentos . . . .

Roubo

Estellionato. . . ,

Furto

Fuga de presos .

Deserção . . . .

12

1

11

1

4

10

4

6

49
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TráriSiWfte 49

Moeda falsa i

Ignora-se o crime i

51

Divisão e administração policiaes.

Acha-se presentemente dividida a PiWincia, como se vô de- flnpfW, n. i,

em vinte e duas adegarias e setenta e ama subdelegarias.

Das delegacias, quatro são occapadas por bacharéis formados, a saber :

Mamangaape, Ingá, Souza e Catolé do Rocha ; as demais por cidadãos, cujas

habilitações são geralmente reconhecidas.

Caàêas.

A. excepção das da Capital, Mamanguape, Arêa, Pombal, Teixeira e Patos

nenhuma outra existe na Província que se lhe possa dar tal nome.

Pequenas e completamente arruinadas são as casas, que em outros Ioga -

res servem decadêas, não offerecendo a minima segurança. Por falta dos neces-

sários e urgentes melhoramentos" no seó material dãõ-se qttási Sôfflpre as evazôes

de presos, por meio de fácil arrombamento.

\ necessidade de cadêas espaçosas e seguras é patente ; e as nossas leis

assim o exigem. Deixo portanto, de sobre este objecto fazer considerações.

Arrolamento da população.

Desde a sua creação até o presente dSo pôde ainda esta repartição apre-

sentar esse trabalho.

As grandes dificuldades que se lhe antolhão, como sejão falta de pre-

cisa habilitação d^quelles que delle se encarregão, pequeno pessoal desta repar-

tição, e decidida repugnância dos habitantes do interior da Província em presta-

rem-se para tal fim. são a causa primordial dessa omissão sfltlsivel.

Com tudo procurei dar-lhe começo ; mas cheguei á plena convicção de

que era baldada tentativa em pura perda de tempo.
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Estrangeiros sahiáos e entrados.

Durante o anno passado entrarão na Província sessenta e quatro estran-

geiros e sahirão cento e tres.

Secretario de policia.

Esta repartição funcciona com regularidade sob a direcção do seo intel-

ligente secretario, Dr. José Nícoláo Tolentino de Carvalho.

O mappa n. 2 mostra qual o numero de seos empregados.

Nã0 obstante o seo pequeno pessoal, tem em dia todo o trabalho d'escnp.

turação e registro.

A H876.eleva.se annualmente o numero de seos actos, como seevrien-

cia do mappa n. 3.

Deos Gtiarde a V. Exc.

,Um. e Exm. Sr. Br. Yen»» José a, Ofeeira lisbôa, Presida d»*»

vincia.

O Chefe de Policia.

Serapifo Eusébio d'Assumpção.
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QUADRO dás delegacias e subdelegadas da Província da Parahybá.

TEKMOS. DISTRICTOS.

Cidade alia districto).

Cidado baixa (2.» districto).

Cabedelo.
Lucena districto dó Livramento).

.„ . , . Llvramonto (2.° dito).
Vnv»nl { SántaBita.

Cruz do Espirito Santo.

Jacoca.
Alhandra.
Taquara,

AInmanguá|>c
{ Bahia da Traição.

Pilar.

|
Mamanguapo.

C
Pilar.

PUnr ]
Itabaianna.

( Gurinhem.

í Pedras dc Fogo.

Pedras do Fogo
J

Toipú.

\ Cannaflstola.

Ingá.

Serra do Pontes.

Umbuzeiro.
Ing»

) Mogeiro de Baixo.

Cachoeira dc Cebolas.
Nntuba.

Í'

Campina Grande.
Fagundes.
Pocinhos.
Bôa Vista.

S. Francisco,

í "Bananeiras.

Bannrielrns ] Araruna.
\ Tacima.

Cu,te
) Pedra Lavradu.

f Independência.

Independência \ Serra da Raiz,

\ Mulungú.

Areia Areia.

Alago» Nova. .
Alagôa Nova.

Alagôa Grande Alagôa Grande.

ÍS. João.
Alagôa do Monteiro.
SanfAnna do Congo.
Batalhão.

S. Thomó

„ . 1 Bodocongó.
Bodocongó

j jardim .

í Teixeira.
Teixeira.

j immaculada.

Í Patos.

Santa Luzia.

Passagem.

„ , ( Pombal.
Pombal

I
Paulista.

I

Catolé do Rocha.

Brejo
6

daCruz.
Caipora.

( Souza.

Suaza 1 S. João de Souzu.
(• Picos.

( Cajazciras.

Calaaelras - \ S. Josô do Piranhas.

{ Santa Fé.

IPiancó.
Perdigão.

Agua Branca.
S. Francisco.

Misericórdia.

Misericórdia \ S. José.

ConceiçSo.

( Mi
S.,

( Coi

Secretaria da Policia dá Paraliybu, 25 do Agosto do 1860.

O Secretario

Josá Nicolâo Toícntino de Carvalho.



IV. 2.

QUADRO dos empregados da secretaria de policia da província

da Parahyba.

EMPREGOS. NOMES.

Secretario Bacharel José Nicoláo Tolentino de Carvalho.

\manuense"
.'

Angelo de Fojos Correia Cezar

.

Dito Manoel Carlos de Almeida e Albuquerque.

Dito . . .

." Manoel Correia Lima.

Dito ..... José da Silva Neves.

Porteiro Antero da Silva Ramalho.

Secretaria da Policia da Parahyba. 25 de Agosto de 1869.

O Secretario,

José Nicoláo Tolentino de Carvalho.
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QUADRO demoBãlpaltw» dos trabalhas da secretaria de policia da

Parahyba do 1." de julho ídoanno passado ao ulti-

mo de junho do corrente anuo.

c/l

«5 .2 ©

QUALIDADE E DESTINO DOS TRABALHOS.
CO

ã
Oficio

»rtar
C/i

"Ec

CO

Õ
o S,

CD

CS
H

Officios aos Exms. Ministro da Justiça e Presi-

876 876 876 2.628

139 139 139 417

Ditos aos Juizes de direitos, municipaes e l'ro-

468156 156 156

338 338 338 1.014

Ditos aos delegados e subdelegados. . . . 1 .802 1 .802 1 .802 5.400

26 572 26 624

12 840 12 864

Copias que acompanharam diversos officios e

422circules ............
Portarias ao carcereiro da cadeia da capital . . 384 384 384 1.152
Portarias e títulos de nomeações 14 14 14 42
Registro de licença de empregados. . . . • • • • • • • • 5 5

106 106 106 318
41 . 41 82

Verbas de lançamento nos livros de receita e des-

143 . 143

Guias para recolher dinheiro 12 . 12
Folhas de despezas do expediente da repartição. 12 12 24
Attestado de frequência dos empregados. . . 12 . 12
Folha dos vencimentos dos empregados do esca-

ler. •>••••••• 12 . 12
Termos de juramentos 63 . 63
Mappas estatísticos "l6 32

144 144 144 432
Despachos lançados em petições .... 352 252 704

Soroma. 4.054 í5.993 4 .407 14.876

Secretaria da Policia da Parahyba, 2o de Agosto de 1869.

O Secretario,

José Nicoláo Tolentino de Carvalho.



AHNEXO B.

Directoria da Instmcção Publica daParahyba, 31 do Agosto de 1869.

Mm. e Exm. Sr.

Satisfazendo o officio circular de V. Exc. de 16 de Julho próximo findo,

eem cumprimento do § 7.° do artigo 78 do regulamento de 11 de Março de

1852, tenho a honra de apresentar á V. Exc. o relatório da repartição á meu cargo.

Sou o primeiro á reconhecer que elle não será completo, como desejava

;

mas encerará ao menos as necessidades mais palpitantes deste ramo do serviço

publico, alem de patentear com a precisa franqueza e sinceridade o seu actual

';' estado.

Instmcção publica primaria.

Sendo esta a mais importante parte da instmcção publica, visto como
affecta â todas ss classes da sociedade, quen'ella vam buscar o seu primeiro a-

limento espiritual, será a primeira de que me occuparei.

A instrucção publica primaria não se acha no pé, em que poderia estar,

e que os recursos da província já o permittiam.

Seja que não se tem até hoje cuidado seriamente deste ramo do serviço
publico, seja que á elle se não tem ligado a importância, á que tem direito na
sociedade, o que é verdade, e dèvo dizêl-o com franqueza, é que se acha em con-
dições inferiores á aquellas, em que deveria estar.

Desde que se considera que a instrucção é a mais solida base d'uma so-

ciedade bem organisada, que sem ella não ha felicidade social possível, visto co-



mo -nem o cidadão comprehende de\1d*a*Jfe a extensão de seus direitos, enem

o circulo de seus deveres, por certo que a sua auzencia é o grande mal social,

que cumpre, quando n5o extirpar d'uma vez, ao menos minoral-o o mais pos-

sível.

Não podemos no Brasil, é cerlo, tão cedo approximarmo-nos ao menos

da bôa direcção, que ha muito leva a instrucção publica em alguns paizes da

Europa, bem como a Alemanha, a Bélgica, a Suissa, a França, 4., mas ao me-

nos camiiihemos. ainda que com passos lentos, para esse desidertítum.

Para isto reconheço que os poderes provinciaes, unicamente, não tem a

força e os recursos precisos ; que o grande impulso deve partir dos pode-

res geraes.

Neste sentido vozes generosas no parlamento se tem feito ouvir, e estou

bem certo, que o Governo Imperial opportunaroente cumprirá o seu dever.

No circulo estreito de nossa esphera façamos, porem, o que nos fôr pos-

sível.

E' o que por minha parte procuro cumprir no desempenho do cargo, que

está confiado aos meus fracos esforços.

Sendo em minha opinião um dos grandes males da instrucção publicá

'

nesta província, bem como em todas deste Império, o máu professorado, já pela

falta da precisa e indispensável aptidão, já pela falta de propensão, gosto e a-

môr ao magistério, ejá Qntlmente pela falta le incentivo no melhoramento dos

seus vencimentos, cumpre dar-!hes prompto e efficaz remédio.

Para isto julgo indispensáveis as seguintes medidas, que proponho á V.

Exc. á fim de levar ao seio da Assemblèa Provincial:

i.° Que só possam concorrêr ao professorado os aluamos d'aulas publi-

cas, approvados plenamente, e que tiverem exercício de leccionar por tres annos,

provado com altestados dos professores, rubricados pelos Commissarios res-

pectivos, com que obterão do Director da instrucção publica o titulo de profes-

sores adjuntos.

Esta medida será provisória, em quanto se não estabelece o ensino da

escola normal, da qual unicamente poderão ser tirados os professores públicos,

á fim de que não" se adie por mais tempo o melhoramento neste ramo do ser-

viço publico, já tão retardado, e ha tanto tempo exigido.



Sem este requisito, além .los que exige o regulamento da instrucção pu-

plica, não poder-se-ba concorrer ao professorado

2 • Que se divida o professorado em tres classes, a primeira dos profes.

sores das povoações, a segunda dos professores das ViUas, e a tarear.
,

dosJas

ri des inclusive a Capital, tendo aquelles primeiros os acluaes vencimentos, e

oTo^TL cem mil reis além dos vencimentos, qae actualmente percebem.

Para ser-se professor da terceira classe torna-se indispensável que se te-

nha sido da secunda, e desta que se tenhn sido da primeira, na qual un.ca-

oÍente ser^ ^ovidos os que forem approv.los plenamente nos concursos para

o professorado.

Estas tres entra»ci.s 4o professorado, ale». <lc UabilM-a conveaienle-

mM, ZTo necessário est-o . incentivo em * importante classe de

empregados públicos.

Sendo também um dos grandes males da instruo publica «este pata.

fracções, de pnsao de 8 a 15 dias, n
.

te re,
.° *

JirCl
.
lor da instrucção

intimações, que fizerem os Commissanos.
.mpostas pe.o

publica.

li:: a tstrucção publica na província «» outros bonzontes.

Eul lodo caso cumpre manter ^^
da W provincial n. * 8 «cio pela

annos de effectivo exercício e bons^^ P
immumdades, de que go.

Presidência da Provincial fim de ob er - e

dos ^ Tl 7S do

zam actualmente os professores vitalícios, por força

regulamento da instrucção publica.

attentas as paixões politicas, que muitas vezes

dos cargos públicos.
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Uma vez. porém, que sejam as penas impostas pelo Director da instruç-

ão publica, com recurso para o Presidente da Província, se assim entender-se

conveniente, parece que se offerece a necessária garantia aos cidadãos.

Sem querer offender as ultimas Assembléas Provinciacs de 1864 para cá

,

curopre-me dizer que em parte, sem o quererem, concorreram grandemente para

o estado decadente, á que chegou a instrucção publica primaria, pelas auton-

sações que deram ã Presidência para demissões c remoções dos professores v.la -

licios, e systema administrativo que disto resultou do provimento interino do pro.

fessorato, de sorte que entre 96 cadeiras do ensino primário chegou-se á ter 49

interinamente, isto è, mais de metade ?

Assumindo o cargo de Director da instrucção publica em data de 14 de

Outubro de 1868, foi o meu primeiro cuidado pôr em concurso por partes todas

as cadeiras, que estavam oceupadas interinamente.

Tenho a satisfação de baver conseguido os melhores resultados, provendo

effectivamente por meio de concursos â 45. inclusive 3 novamente sreadas, restan-

do unicamente 7 interinas, das quaes 5, á saber as da Jacoca, Alhandra e Pedra

Lavrada do sexo masculino, Alagoa Grande, e Natuba do sexo feminino, se a

cham em co .curso, cujo prazo se termina para as duas ultimas no dia 9 de Se-

tembro próximo futuro.

Restam, pois, interinamente, pode-se assim dizer, somente 2, á saber de

Misericórdia e Catolé do Rocha do sexo feminino.

Para taes provimentos, tenho ainda a satisfação de dizer, attendeu-se uni-

camente ao merecimento, isto é, aos mais aptos.

Não quer isto dizer que só tivessem sido nomeados aquellcs, que mostra-

ram a necessária o indispensável aptidão para o magistério, e sim os que mostra-

.ram-se mais aptos entre os concorrentes, sem attender-.se á côr politica do indi-

viduo, que muitas veves nos conduz á erros deploráveis, principalmente no provi-

mento de cadeiras do ensino primário.

Felizmente, com que me congratulo, lenho servido com dous Presidentes,

que me tem dado toda preciza força c iniciativa na direcção da instrucção publica,

o Exm. Sr. Dr. Theodoro Machado Freire Pereira da Silva, a V. Esc, que dig-

namente administra a província, sem o que por certo não me sujeitaria á tão a-

fanoso encargo.

O que tenho dito acerca da instrucção publica primaria, deve ser applicada

a ambos os sexos.
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Se o professor do sexo masculino exerce um curso de grande responsa-

bilidade perante a sociedade, porque á e!le está commettido a grande e muito

honrosa tarefa de preparar os bons cidadãos, o do sexo feminino tem a delica-

díssima missão de fazer as boas máis de famílias, sem as quaes não haverão jamais

bons cidadãos, por isso que as primeiras impressões da juventude sam as que

mais perduram no homem.

As bôas e «lustradas mais de famílias sãm as munitoras domesticas de

seus filhos.

Existem actualmente na província 99 cadeiras de instrucção primaria,

sendo 75 do sexo masculino, e 2ide sexo feminino, como vê-se do mappa n. 1.

Daqueílas estão providas vitaliciamente 30, effectivamente 42, c interina-

mente 3, destss vitaliciamente 7, effectivamente 13, e interinamente 1.

Tem frequentado aquellas no anno próximo passado 22*1 alumnos, c estas

573 alumnas.

Instrucção particular primaria.

Com quanto se não dêva proscrever absolutamente o ensino particular pri-

mário, entendo que clle deve passar pelos mesmos transmites, porque passar o

ensino publico primário.

Em outros termos, para sèr -se professor particular dêve-se exigir alem

dos requisitos do artigo 47 do regulamento da instrucção publica, o ter sido ap-

provado plenamente em algum concurso para o professorado.

Sem esta condição entendo que se não deve absolutamente conceder li-

cença para ensinar-se particularmente.

Aocon'rario disto é fazer-se com as mãos e desfazer-se com os pés, se-

ja-me uermittida esta expressão.

Será o trabalho de Penélope, senão em todo, mas em parte.

Uêvo dizer com franqueza, sem deste modo querer aceuzará
.

alguém,

oorauc começaria abando a mim mesmo, ter havido a maior fachdade na

Sião de taes licenças, o que faz erguer á cada canto da provinca, um pro-

fessor d'instrucção primaria.

Encontrando esta parte da instrucção pub'ica em semelhante estado e

sem garantias que actualmente exijo, eutendi que não devia tornar-me demasiada-

mente rigoroso.
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Aguardava occasião opp ortuoa. em que podesse solicitar do poder com-'

petente as necessárias medidas á respeito.

E' chegada a occasião com a próxima abertura da Asserablóa Provincial.

Eis-me, pois, cumprindo o meu dever na qualidade dc Director da «atrac-

ção publica da província.

Dêve-se manter a mesma fiscalisação por parte da Directoria da instrucção

publica, e seus Delegados literários, os Commissarios. como actualmente existe,

jà acerca da remessa dos mappas, como desistência dos exames, por parte dos

Commissarios, ou Director da instrucção publica, se entender conven.ente

Existem actualmente 8 cadeiras, sendo 6 do sexo masculino, e 2 do femi-

nino.

No anno próximo passado frequentaram aqueilas 260 alumnos, e estas 67.

Tratando destas escolas, cumpre-me mencionar entre outras com louvor

os collegios de D. Idalina Margarida da Assumpção Henriques do sexo feminino, e

Manoel José Alves Branco, do sexo masculino, nesta Capital, pelo interesse dos

seus mestres e aproveitamento dos discípulos, nasquaes se cnsinão lambem ma-

téria de instrucção secundaria.

Instrucção publica secundaria.

Se a instrucção publica primaria na província não é boa, ou antes não e,

como seria para desejar, a secundaria, de que vamos tratar, não se acha em me-

lhores condições.

As cauzasde seuraúu estado, porém, não são as mesmas, tenho a satis-

fazão de dizer à V. Exc

Em primeiro lugar, justiça seja feita, mo pode ser mais apto nem mais

zeloso o professarado, especialmente o do Lyceu, que è justamente a mais .mpor-

tante instituição desla ordem, onde existem até habilitações superiores.

Este estabelecimento pelo qual encetarei esta parte de meu relatório, ha

muito que se acha quasi abandonado nas aulas de sciencias. frequentando apenas

I, 2, 3, 4 e poucos mais alumnos.

Em minha opinião e de todos meus dignos antecessores uma das causas

deste estado de couzas é a grande proximidade do curso jurídico Ao Recife.
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Sendo aquelle estabelecimento unicamente de humanidades, sò è frequen-

tado pelos que se destinara aos estudos superiores.

Àttendendo ao estado da. província, creio que seria de alta conveniência

que se addicionasse ao ensino das sciencias, que ali existem, outros, bem como

princípios de geologia, phisica. noções de economia politica, &.

Isto, porém, demandaria um grande desenvolvimento, que de momento

não seria fácil.

Pode-se, porem, em minha opinião toruar-se muito e muito util esta ias.

tituiçào, uma vez que torne-se desejável o ensino d'aquelle estabelecimento pelos

seus proveitosos e immediatos resultados.

Por exemplo, o alumno. que exhibisse um titulo do plena approvaçao,

emtoâas as aulas, ou em certas e determinadas matérias, ter preferencia para os

empregos públicos provinciaes, independente de concurso, ainda que ú aula de

geometria se addicionasse o ensino de partidas dobradas, e bem ass.m a outras

cadeiras as matérias, que se exige para os concursos áquelles empregos.

Julgo mesmo semelhante providencia de urgente e imprescindível necessi-

dade; sòbpena de se estar à dispencler era pura perda os dinheiros com aquelle

estabelecimento, e especialmente com as aulas de sciencia.

Entendendo, como entendo, que aquelle estabelecimento não deve desap-

parecer, e antes no futuro tomar novo e mais conveniente desenvolvimento, bem

como pêlo ensino das principaes noções .1'agricultura, commercio, e até sciencias,

naturaes, é preciso que desde já se tome aquella providencia, com a qual se

tornará dasejoso o estudo das aulas de sciencia.

No corrente anno a frequência daquelle estabelecimento vai sendo a se-

guinte

Em Latim 31 aluamos, emFrancez 19, em Inglez 9, em Geographia 4,

Geometria 1, emRhetorica 2, eem Philosophia 3.

No anno próximo passado foi a seguinte :

Em Latim 37 alumnos, em Francez 26, om Inglez 11, em Geographia 6

Geometria 8. em Rhetorica 4. e em Philosophia 2.

Já se vê que nenhum desenvolvimento toma o Lyccu pelo lado da frequên-

cia.
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Quanto ao aproveitamento em o anno próximo passado um só alumno

TjSo foi dado para exame.

Àlém deste estabelecimento de instmcção secundaria existem as cadeiras

de Latim das Cidades de Mamanguape, Areia e Pombal.

Segundo os mappas, que constam da Secretaria desta Repartição foram

frequentadas em o anno próximo passado por 59 alumnos, e no corrente anno

por 5i.

Inslrucção particular secundaria.

Este ensino na província é quasi nullo.

Existe apenas em Cajazeiras um collegio dirigido com zêlo e aproveita-

mento, o qual vai prestando importante serviço, no alto sertão, e nesta Capital

um dirigido pelo Dr. Miguel Peixoto de Vasconcellos.

Aquelle foi frequentado o anno próximo passado por 19 alumnos.

Ha também nesta Capital duas aulas particulares de latim, e uma outra

aa povoação do Boqueirão, que sam frequentadas.

Entendo também que se não deve conceder licença para ensinar particu-

larmente ás aulas de instrocçúo secundaria, senão áquelle que exhibir attesta

-

dos de exames noLyceo, nosquaes tenha sido plenamente approvados, ou outros

tilulos litterarios, que o habilite para o exercício de tão importante magistério.

Inspecção das aulas.

Este serviço, um dos mais importantes da inslrucção publica, commeltido

immediatamentes aos Commissarios, não é feito do modo, por que é indispensável.

Estando entregue gratuitamente á quem tenha o patriotismo de á elle se

prestar, raros sam os que o desempenham cabalmente.

Conhecendo perfeitamente de sua importância, só para elle tenho pro-

posto aos que merecem a mais plena confiança, e me inspiram a convicção de

bem servirem.
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Sendo porem, muito penoso o trabalho do Commissario, que qnizer des-

empenhar o lugar, indico á V. Esc. à Qm de propôr a Assembléa Provincial a

indispensável e urgente medida de ser elle feito pelos juizes munic.paes ou pro-

motores públicos, mediante a gratificação de 600,5(000 rs. annuaes.

No caso de serem encarregados deste serviço os promotores públicos im.

portará actualmente esta despeza na quantia de 6:600*000 rs. por serem onze os

promotores públicos; e no caso de serem encarregados os juizes mumcpaes un-

portará a despeza em 8:400*000 rs. por serem quatroze os ju.sa los mun.c.paes.

Qualquer das duas quantias é tão pequena, que não dêve embaraçar a As-

sembléa na adopção de tão imprescindível medida, uma vez que se queira t.rar

a instrucção publica do estado de abatimento em que se acha.

Conforme V. Exc. não ignora, por mais aptoe zeloso que seja o profes-

soral», por maiscuidadoso que seja o pai, tuior ou protector dos men.nos

nem aquelle deixa de ser composto dc homens, entregues a sua propn. inspec-

ção, e nem estes poderão acompanhar os professores em todos os seus actos, e

nem mesmo a grande maioria terá a necessária aptidão para apreciar o ensmo.

Em minha opinião è medida, que não pode ser adiada um só momento.

Creio que deste modo prestar-se-ha um grande serviço à instrucção publica.

Com quanto a inspecção principal e mais efficaz resida na pessoa do

Director da instrucção publica, quando elle compenetrar-se devidamente do cum-

^VLm «L deveres, sem auxiliares desta ordem nos termos ou co-

mTas nada fará, obrigados estes á percorrerem ao menos^ ~lmente

as cadeiras, e o Director uma vez no ann», necessar.a e mfall.velmente.

Do mappa, sob n. 2 verá V. Exc. o numero dos actuaes commissarios, e

quaes elles sejam, pelas respectivas localidades.

Casas, moveis, e utensis

As casas em que funecionam as aulas na província,
t
não podem>ser peion^

conforme é de se presumir, attenta a ridícula grat.ficaçao de oO*000 ^
que se

d annualmente aos professores para o aluguel das mesmas,

mente que ellas se acham nas próprias moradias dos professores. Nao preciso

mostrar os grandes inconvenientes de semelhante estado de cousas.
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Reconheço que actualmente, o de uma vez, è impossível o seu completo

melhoramento.

Se a província podesse ter em todos os lugares casas próprias para o en-

sino, seria dc incalculável vantagem.

Isto lovar-nos-hia á despeza muito excessiva, actualmente, e mesmo em

um futuro próximo.

Faça-se, porém, o que fôr possível, à respeito, elevando-se um pouco, ao

menos nas cidades e villas, a gratificação, que se dá para semelhante fim.

Qnanto aos moveis e utensis, logo que entrei para a Directoria da instruc.

cão publica, dirigi-meera circulará todos os Commissarios, ' solicitando promptas

informações á respeito, á fim de solicitar da Presidência as necessárias providen-

cias, dentro das forças da lei do orçamento.

Pouco tenho feito à este respeito.

Apenas solicitei c obtive alguns absolutamente indispensáveis para as au.

las da vilia de Bananeiras do sexo masculino na importância de 68#000 rs., para

a de Fagundes a quantia de 54$000 rs. c para a de S. Thomè a quantia de

48#000 rs.

Para uma das aulas desta Capital, do sexo feminino, novamente creada e

provida, solicitei quantia superior, attenta a importância delia pela sua posição

topographica, e bem assim a de 132#000 rs. para concertos n'aula da 1.
3
cadei-

ra do bairro alto.

Livros e Compêndios.

Tenho mandado fornecer ás differenles escolas, quo tem solicitado, os ne-

cessários livros para o ensino.

Este fornecimento tem sido limitadíssimo, já porque as exigências á tal

respeito tem sido limitadas, e já mesmo porque preciso ter pleno conhecimento

do estado real das aulas á semelhante respeito, á fim de com segurança solicitar

as necessárias providencias.

Depois que assumi a Directoria da instrucção publica, tenho recebido de

differenles províncias do Império livros de instrucção elementar, que se tem sub-

mettido á minha apreciação, â fim de terem entrada nas aulas do ensino primário

para os seus exercícios.

4
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Sendo um objecto de suraraa importância, só com algum tempo poderei

submetter ao conhecimento de V. Exc. os meus pare ceres à tal respeito.

'

Cumpre, porém, .uniformizar na provinda o ensino, o que ainda não ê

uma realidade.

Secretaria.

Esta Repartição marcha regularmente, e não precisa de passoal superior.

Composta de um Secretario, c um- ajudante do Secretario. d'um bedel, tf

um ajudante do bedel, satisfaz a newssidade do serviço publico.

Ella porém, não pode absolutamente dispensar um só empregado destes.

Durante o anno próximo passado ella teve o seguinte expediente :

Officios á Presidência

< aos Commissarios da instrucção publica 453

« aos professores do Lyceu. 16

< â outros professores.
8

< á diversas pessoas de dentro e fora da Provinda. 14

Registros de títulos de professores. 18

« de Portarias.
14

Termos de exames.

« de Matriculas.
21

44
Peças diversas.

Relatório.

86!

'

No corrente anno, até hoje, o expediente ha sido o seguinte

:

Officios á Presidência.
203

« aos Commissarios da instrucção publica. 364

Lyceu.
S

a a outros professores.
5

<t a diversas pessoas de dentro e fora da Provinda. 10
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Registro de títulos de professores. 35

19

9

36

1

t de Portarias.

Termos de exames.

c de matricula.

Relatório.

690

Da comparação do anuo próximo passado com os oito mezes, decorridos
do corrente anno até hoje, verá V. Exc. que o trabalho nesta RepartiçSo angmen-
ta, o qaetoraà indispensável a manutenção do actual pessoal da Repartição.

Aqui termino o relatório á meu cargo, satisfazendo-me sobre modo, se
por ventura elle tiver correspondido á espectativa de V. Exc.

^
Illm. e Exm. Sr. Dr. Venâncio José do Oliveira Lisbôa, Presidente da

Província.

Deos Guarde a V. Exc.

O Director da Instrucção Publica.

Silvino Elvidio Carneiro da Cunha.
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LISTA das cadeiras do ensino primário da província, com

declaração dos nomes dos respectivos professores.

Ns. Localidades Sexos. .Nomes.

1 Cidade alta Padre Joaquim Victor Pereira.

2 » » ; João Licínio Velloso.

3 Bairro médio. José Pereira da Silva Dourado.

4 Varadouro Joaquim Ignacio de Lima e Moura.

5 Tambaú Manoel Maria Brayner.

6 Alhandra Celerino Pretextato Ferreira da Silva.

7 Cabedelo Manoel Garcia do Amaral.

8 Lucena Padre Augusto Cyrillo d'01iveira e Melio.

9 Cruz do Espirito Santo. Cicero Paolino de Figueredo.

10 Santa Rita Feliciano Quintino Ladisláo Henriques.

11 Jacoca Laurindo Peregrino Bandeira de Mello.

12 Pitimbú Angelo Miguel de Souza.

13 Mamanguape Cyro Deocleciano Ribeiro Pessoa Júnior.

14 Bahia da Traição Henrique Agnello Brayner.

15 Araçagy Francisco José Figueira.

16 Jacaraú ; g Francisco das Chagas Nunes Pessoa.

17 Independência = Jorge Cavalcante d'Albuquerque Maranhão.
18 Cuitè g Francisco Joaquim «ie Menezes.

19 Pirpirituba .2 Padre Ricardo José Brasiliense.

20 Caiçara João Soares de Pinho.

21 Mulungú Jucundo Borges jia Fonseca.

22 Bananeiras Felismino Eustáquio de Almeida.

23 Araruna Joaquim da Silva Barbosa.

24 Cuité João Manoel da Silva.

2o Picuhy Leopoldo Ignacio de Vasconcelios Barreto.

26 Pedra Lavrada Luiz Bezerra Borbnrèma.
27 Areia Targino Antonio Calassa Buril.

28 Pilões João Hamilton.

29 Alagoa Grande. Alípio Napoleão Serpa.

30 Alagoa \ova José Joaquim Franco.

31 Pilar Targino Augusto de Paula Freire.

32 Cannafistula Padre Antonio Fernandes Teixeira.

33 Taipú Amaro Gomes Ferraz.

34 Pedras de Fogo Prudente Gabriel da Veiga Pessoa.



Ns. Localidades Sexos. Nomes.

3o Serrinha Manoel Lopes de Oliveira.

36 Itabaianna Francisco da Costa Cirne.

37 Salgado Luiz da Veiga Pessoa.

38 Gurinhen Luiz Paulino de Figueredo.

39 Campina Grande João d'Almeida Costa.

40 Pocinhos João Rodrigues Pereira.

41 S. Sebastião Antonio Rabellc d'01iveira.

42 Boa Vista Teriulino Augusto de Lima.

43 Fagundes Graciliano Fontino Lordão.

44 Ingá Francisco Alexandrino da Veiga Torres.

45 Cachoeira de Cebolas. Tiburcio Valeriano da Silva Dourado.

46 Serra do Pontes Basileo Antonio da Costa.

47 Serra Redonda Antonio P. d'Araujo Souza e Albuquerque.

48 Nalaba Antonio Theodoro Serpa.

49 Umbuseiro José de Moraes Magalhães.

50 Mogeiro de Baixo José Macário da Si ;va Medeiros.

51 Riachão do Bacamarte. Brasilino Pereira Lima Wanderley.

52 Matta Virgem Eugénio Augusto de Magalhães Neiva.

53 S.João á Firmino Rodrigues de Brito Vianna.

54 Pombas .E Herculano flygino Nunes Bandeira.

55 Alagoa do Monteiro . . g Manoel dos Santos Carneiro da Cunha.

56 Bodocongó % Justino Erico Machado de Paiva.

57 Barra de S. Miguel a José Luiz Pereira.

58 Caraubas Florentino Ribeiro Neves.

59 S. Thomè Antonio Augusto de Araujo.

60 Teixeira Claudino José da Silva.

61 Patos Joaquim Theodoro Serpa.

62 Santa Luzia Antonio Philadelpho da Trindade Verna.

63 Pombal Francisco José da Rocha Formiga.

64 Catolé do Rocha Minervino Alvares Affonso.

65 PiaDcó Lucas Evangelista de Carvalho Rosas.

66 S.João Antonio d'Alencar Souza Rangel.

67 Agua Branca Joaquim Cavalcante de Albuquerque.

68 Conceição Emygdio de Lavor Paes Barreio.

69 Bom Conselho José de Figueredo Lima.
70 S. Rita do Piancó Trajano Alvares da Silva.

71 Misericórdia Justino Rodrigues de Paiva Machado.

72 Souza Bento Correia de Sá.

73 S. Jo3o Pedro Tavares de Macedo.
74 S. José de Piranhas . . Trajano de Paula Gomes dos Santos.

75 Cajazeiras Juvencio José da Costa Vulpis-alba.
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Ns. Localidades Sexos. Nomes.

4 Cidade alta D. Arraiada Augusta de Carvalho ChaVes;

á , , D. Maria A. Peixoto de M. Henriques.

3 Bairro médio D. Catbarina Emilia Cavalcante Pessoa.

4 Varadouro D. Anna Gertrudes de Hollanda Neiva.

5 Pitimbú D- Dircéa Augusta da Silva e Mello.

6 Mamanguape D. Senhorinha Angelica da Lapa.

7 Independência D. Maria Augusta de Siqueira Albuquerque.

8 Bananeiras D. Seraflna Leopoldina da Silva Borges.

9 A reia D. Maria do Rosario. Brasileira e Mello.

10 Alacoa" Grande D. Anna Clementina Paes Barreto.

H Ala«oaNova à D. Maria Carolina Cabral de Vasconcellos.

!2 Piia°r -| D. Maria Amélia da Veiga Pessoa.

13 Pedras de Fogo g D- Joaquina S. da Purificação Lima.

14 Campina Grande g D. Rosalina Tertuliana d'Almeida.

15 Ingá D. Anna Afra Soares de Barros.

16 Natuba D- Marcionilla Landelina de A. e Silva.

17 s. João D- Gléa Eudócia de Brito Vianna.

18 Teixeira D. Rita de Cássia Pessoa de Mello.

19 Pombal." D. Delfina Gonsalves de Souza Barros.

20 Catolé do Rocha D. Florência Maria de Vasconcellos.

21 Piancó D. Maria Adelina Leite de Souza.

22 MisericórdiaV. D- Generosa da Costa Ramos.

23 Souza D- Josefa Maria Pires Cavalcante.

"4 Cajaseirás D. Rufina Maria da Conceição Correia.

Secretaria da Inslrucção Publica da Parahyba, 31 de Agosto de 1869.

O Secretario,

Carlos Avxencio Monteiro da Franca*



N. 2.

LISTA dos Gommissarios da Instrucção Publica da Pro-

vincia.

Ns. Localidades -Nomes.

j Capital Dr. Antonio de Souza Gouveia.

2 Cabedelo Padre Theodolino Antonio da Silveira Ramos.

3 Lucena Vicente Ferreira da Silva Fraga.

4 Cruz do Espirito Santo. José Fernandes de Carvalho.

5 Santa Rita Padre Francisco Pinto Pessoa.

6 Jacoca Tenente coronel Manoel Soares N. de Moraes.

7 Pitimbú Dr. Adelino Candido Carneiro da Cunha.

8 Maraangúãpe

"
' Dr. Elias Frederico d'Almeida e Albuquerque.

9 jacaraú Manoel Domingues de Oliveira.

10 Bahia da Traição Antonio Ruviano de Azevedo Bitancourt.

11 Araça^y Padre Francelino Coelho Vianna.,
.

12 Independência Padre João da Cunha Peixoi o.

13 Cuitè José Felippe de Aguiar.

14 Caiçara'
*

Francisco Manoel da Costa Queiroz.

15 Mulungú
'.

".
Ignacio Bento d'Avila Cabral.

16 pilar Dr. Patrício Manoel de Souza.

17 Cannafistula..* Luiz Antonio de Souza Rego.
.

18 Tai u Eleutério Bornelles Cavalcante de Albuquerque-

19 Pedras' de' Fogo. ..... Dr. Ernesto Adolpho de Vasconcellos Chaves.

20 Itabaianna Ismael da Cruz Gouveia.

91 Gurinhen Manoel Ferreira da Silva Maroja.

«o In(,á
Dr. Antonio da Trindade A. M. Henriques.

23 Serrado' Pontes Capitão Antonio de Lelis e Souza Pontes

24 Natuba Dr. João Mauricio C. da Rocha Wanderley.

Õg cai té •• João Clementino da Rocha.

2fi Pedra Lavrada Antonio Gomes Barreto Júnior.

L>7 .... Dr. Pedro Cavalcante d'Albuquorquc Maranhão.



28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

pilCes . . Joaquim José Pereira da Cunha.

khm Grande Padre Belisio Lins ^Albuquerque Cabral.

Magoa Nova . • • • Antonio Gabínio Almeida Mendonça.

Campina Grande Dr. Bento José Alves Vianna.

Pocinhos
Joaquim Antonio Santiago Lessa.

Boa Vista
Manoel Joaquim de Araujo.

Fa„„ndes Manoel Gustavo de Farias Leite,
*

'
D r. Francisco Aprígio de Vasconcellos Brandão.

Caraubas . . .V Manoel Pedro da Silva Ferraz.

Matta Virgem José Antonio Campos.

Barra de S. Miguel. . . . Antonio Alves Monte.ro.

s Thomè Manoel Ferreira da Costa.

Alagoa do Monteiro. . Ildefonso da Costa Ramos.

Bodocongô
Henrique José Cavalcante.

patos . . Vigário Manoel Cordeiro da Cruz.

. Santa LÚziaV.
Sebastião Victor da Nóbrega.

. Dnmhal . . Coronel Candido Jose de Assis.

Sé do Bocha.' : . . Vigário Bernardino Maria da Rocha Formiga.

_ „ Dr. Joaquim da Costa Ribeiro.
Souza

Pianco • • • •
Antonio Leite Ferreira '

Am Branca Joaquim Clementino Leite de Souza.

Misericórdia
Andrelino d'Araujo Luna.

Conceição
João Pedro de Figueredo.

S José de Piranhas. . João Pires Ferreira.

s Jo5o .... Padre José Gonsalves Dantas.

CajazeiraV João Franco d' Albuquerque.

Secretaria da Instrucção Publica da Parabyba, 31 de Agosto dc 1869.

O Secretario,

Carlos Auxetwio Monteiro da Franca.



ARREIO C• •
;: t

:<:<>

Apresento á V. Exc. o relatório aunual da repartição à meu cargo, de con-

formidade com o respectivo regulamento e officio de V. Exc. n. 3,084 de 16 de

Julho ultimo.

Dividirei «a doas partes o meu trabalhei tratarei na primeira do que é

concernente ás^Daaças, expondo tudo quanto consta dos, bdanços, f
provjsonos e

deanitivos dos exercícios de 1867 e 4868, do orçamento para o Muro exemcio

de 1870 dos quadros das dividas activa e passiva da Ftóetóa.^Janalmente, do

balanço do 1- semestre do corrente exercício de 1869:; na s^afiâf pato eceu-

par-me-hei oVesiado da repartição do Thesouro, e.bem assim%s ^ma.s. repar-

tições que lhe -são -subordinadas.

Assim, pois, principiarei pelo balanço provisório do

EXERCÍCIO DE 1867.

O balanço provisório, que acompanhou o meu relatório apresentado ao an-
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tecessor de V.Exc. em 1 de Outubro de 1868; demonstrou as cifras da receita e

despeza conhecida! atè 31 de Dezembro de 4867 nas importâncias seguintes

:

Receita arrecadada até aquella data. . 723.147,5172

Despeza effectuada no mesmo tempo . 555.5720311

Saldo 167.574)5(861

Decorridos os seis mezes addicionaes, e feita a liquidação das operações do

exercício, temos o resultado constante do

BALANÇO DEFINITIVO DO EXERCÍCIO DE 1867.

Por este balanço conhece-se que a receita liquida, arrecadada pelo Thesou-

ro e pelas diversas estações, foideRs. 462. 2800312, procedente dos ramos de

renda, seguintes

:

Dizimo de exportação 272.9690504

Rendas arrematadas 69.4010750

Ditas lançadas 21.0090952

Ditas diversas 31.512)5996

Ditas extraordinárias 36.783(5(782

Divida activa 19.8250480

Depósitos 10. 776j5!848

462.280^312

Com as operações de credito no valor de 12. 4950643 subio a Rs

474.7750955.

A' esta somma addicionado o saldo do balanço do exercício de 1866. . .

.

320.9910994, elevou-se ao total de Rs. 795.7670949.

Ficou por arrecadar a quantia de Rs 52.7890610; sendo

:
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De rendas arrematadas . . . . • 33.0350320

De rendas lançadas 9.6590660

De rendas diversas 250000

De divida activa 10.0690630

Portanto, a receita daProyincia ejciusive as operações de credito e o saldo do

3T m^WJSXíffS^^ foi de Rs. 495.8860600; paio que

h0u\e?u^ i9 -W; aS3ber:

Em rendas arrematadas. . . • .
39.3780070

Em rendas lançadas •
16-2540612

Em rendas diversa,
5-66010»

Em rendas extraordinárias. . - •
29.0820782

Divida activa. .
8 '86^80

Depósitos. . •
7 -74t*84°

Somma. . . 166.9820810

A deduzir o que de menos produzio o dizimo de exportação . .
»;{|Wg

Ficou liquida a somma de Rs

Assembléa Provincial
21.0690626

Secretariado Governo
17.1820397

instrucção Publica
99.1580874

Culto Publico
«-««*»

A 21.3450037
Presos e cadeias •

~ i OW"

164.9H0696
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Transporte . . . . 164.914,51696

Administração da Fazenda. . . • 69 . 478ifií074

Força Policial
126.964,51891

Saúde Pública 1 .504^294

Aposentados e pensionistas. . . . 28. 4680728

Cemitério Pnblico 1.333^320

Divida passiva inscripta

Eventuaes 2.3690423

Depósitos 8.056^878

Exercícios findos. ...... 4.7780169

Obras Publicas 221. 2430721

629.1090194

Acrescendo adespeza autorizada pelo art. 26 da Lei n. 245 de 9 de Ou-

tubro de 1867 com as famílias dos Voluntários da Patria de Rs. 1.7200400, faz o

total de Rs. 630.8290594.

Da comparação da receita de Rs. 795:7670949 com a despeza de Rs.

630.8290594, evidencia-se o saldo de Rs. 164.9380355, que passou para o ex-

excicio de 1868.

Ficou em divida por pagar a quantia de Rs. 13.4780531 pertencente as

classes abaixo.

Instrucção Publica 1.2320926

Culto Publico 10.6580870

Presos e cadeias 3870330

Administração da Fazenda .... 550165

Força "Policial 2810251

Aposentados e pensionistas .... 8O70ÍJ23

Obras Publicas 550466

13.4780531
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Reuniaa esta somma â de Rs. 029.109)3194. vè-se que adespeza do ex-

ercício foi em sua totalidade de Rs. 642.387^725.

A citada Lei n. 2i5 fixou a despeza do exercício emRs. 711.2830623 ;

sendo, porém, a realisada e por pagar de Rs. 642.5870725, houve consequen-

temente uma reducção de despeza de Rs. 68.6950898, como passo a demonstrar •

Na verba—Assembléa Provincial .

Idem—Secretaria do Governo . .

Idem—Culto Publico . . . .

Idem—Presos e cadeias. . . •

Idem—Administração da Fazenda .

Idem—Saúde Publica . . .
•

Idem— Divida passiva . . . .

idem—Obras Publicas . . • •

4.420)5374

1.417^603

1.9850368

6.3940633

8.4260761

950706

1.0000000

78.7000813

102.4410258

a saber

:

A' deduzir o excesso de despeza de outras verbas, que forão suppridas,

Da Instrucção Publica 8.4910800

Da Força Policial 14-2960142

Dos aposentados e pensionistas. . . 4540628

Do Cemitério Publico 3330320

De eventuaes 3690423

De depósitos 5.0210878

28.96701*91

De exercidos findos, para cuja despeza não se fixou

cifra
i. 7780169-33. 7450360.

Reducção".
68 '6«98

A receita do exercício de 1866, incluídas as operações de credito foi de
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Rs. 620.914(5334, c com a parte que ficou por arrecadar no valor de Rs

.

61.2340215, subio á Rs. 682.1480549.

A do exercício de 1867. na mesma conformidade, foi de Rs. 527 .5620565.

havendo por conseguinte um decrescimento de renda no valor de Rs. 154.5820984.

A despeza, porém, deste exercício foi superior.

A daquelle.. incluída â que se effectuou além do quadro do respectivo or-

çamento, sob a epigraphe— Diversos créditos—, attingio a Rs. 539.8680671, e

com o que ficou por pagar, elevou-se áRs. 554.7850402.

A do exercício de 1867, em idênticas condições, subio á Rs. 644.3080125,

excedendo ã do primeiro emRs. 89.5220723.

A causa effeciente desse augmento explica-se com o serviço das obras pu-

blicas, especialmente, e com a creação de cadeiras de Instrucção Publica, e ou-

tros encargos mais.

CAIXA DE LETTRAS.

Durante o exercício de 1867 as operações eítectuadas na caixa de. letlras

foram as seguintes

:

Saldo que se verificou no balanço de 1866 ?1 •
3220900

Lettras entradas no exercício de 1867, a saber :

De proveniência do dizimo dos gados 68.6680800

Idem do imposto das carnes de consumo 24.2420000

Idem do pedágio das pontes i. 5100000

171.8030700

Lettras sabidas por conta daquelle saldo 29 .9090720

Ditas idem por conta das de 1867... 51 .3330180 81 .2420900

Saldo que passou a conta nova dr 1868 96.5600800

Demonstradas, como ficão, as oceurrencias financeiras do exercício de

1867, passarei o tratar do



BALANÇO PROVISÓRIO DO EXERCÍCIO DE 1868.

Segando mostrão o balanço e as tabeliãs de classificação, que lhe servem

de complemento, a receita da província, arrecadada de Janeiro d Deiembro, m>

portou em Rs. 649.807*219. o a despe/.:» em Rs 571 •W^*--

Da comparação dessas cifras, resultou o saldo de Rs. 78
.
i0l*3 ' >

.

.As operações deste balanço não são liquidas ;
porque encerráo movimentos

de fundos que deverão ser eliminados na liquidação do exercic.o. e orgamsação

do balanço definitivo, depois de findo o semestre addicional, pelo que estão su-

• jeitos ás alternativas de augmento. ou diminuição.

A receita, assim arrecadada, foi inferior a do mesmo tempo do exercício

anterior em Rs. 73.339*953, como se vê da comparação das respectivas proce-

cedencias, abaixo descriptas.

Indicação das rendas.

Dizimo de exportação.

Rendas arrematadas.

Ditas lançadas • •

Ditas diversas . .

Ditas extraordinárias

Ditas não classificadas

Divida activa. . .

Depósitos . •

Operações de credito

Despeza a annullar .

Saldos do exércicio anterior.

Differença

Exercício dc Exercício de

1868. *8«*.

315.583*199 259.558*680

51.434*920 60.945*670

6.901*200

26.268*999

24.125*243

1.046*056

8.591*587

8.757*067

60.568*875

27.755*577

7.264*280

23.908*033

25.436*230

2.391*991

15.355*491

6.4il*669

10.412*371

23.766*486

531.032*723 435.480*901

118.774*496 287.666*271

649.807*219

73.339*953

723.1478172 723.147gl72
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Da confrontação áciraa evidencia-se que o producto dos ramos da renda,

propriamente dita, no exercício de 1868 (com raras excepções) não foi inferior

ao do anterior, e que a diflerença notada procede especialmente dos valores dos

saldos entrados nos mesmos exercícios.

E cumpre observar que, segundo os dados existentes nesta Repartição,

relativos á arrecadação havida no semestre addicional do exercido de 1868. a

cifra total da respectiva receita será maior do que a do exercício anterior, posto

que inferior á que fora calculada e estabelecida no orçamento.

\s tendas provenientes do dizimo de exportação e rendas arrrematadas fi-

caram a quem das previsões do mesmo orçamento, que, aliás, teve por base o

termo médio das arrecadações havidas nos tres exercícios anteriores.

A despeza com o pagamento das elasses abaixo mencionadas :

Assembléa Provincial. . .

Secretaria do Governo . .

Instrucção Publica . . •

Culto Publico

Presos e cadeias....
Administração da Fazenda.

Força Policial

Saúde Publica . . . .

Aposentados e pensionistas.

Cemitério Publico . - •

14.618^099

17.234-3389

92.2060823

5.4670612

20.4370632

55. 8370208

117.1890830

Depósitos. . .

Obras publicas .

Exercícios findos.

Credito especial .

Restituçõès . .

Adiantamentos .

Receita a annwllar

Evenluaes.

1 .0920935

27.5750637

1.099(51450

1 .971^508

8.0910877

106.7990452

7.4540199

1.4160300

2890756

42.4970855

50.1340280

Rs 571.4050842
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Apezar das eliminações ^e 5 3è'vcr3o" ser feitas na occasião deconfeccio-

nar-se o balanço definitivo, posso desde já afiançar á V. Esc. que a despeza do

exercício de 1868 será" maior do que a do de 1867 em sómma aproximada a Rs.

40.0008000, exclusive a parte que se liquidar dos serviços por pagar.

Diversas causas concorreram para esse augmenlo de despezas, as quaes se
.

notão de preferencia nas verbas—Instrucção Publica -Força Policial—e Obras

Publicas.

EXERCÍCIO DE 1869.

Durante os seis mezes decorridos de Janeiro á Junho do corrente exer-

cido, a receita da Província, arrecadada pelo Thesouro e
:

'pelas"estações importou

em Rs. 361.300^908, incluída a quantia de 80.0008000 rs., depositada no cofre

do mesmo Thesouro, como caução prestada pelo fiador do arrematante do prolon-

gamento da estrada de rodagem, á partir da Cruz do Espirito Santo a villa do

Pilar, na fórma do respectivo contracto.

A despeza effectuada no mesmo tempo foi de Rs. 2Í8.332#i37, havendo

conseguintemente o saldo deRs. 142.9688471 ; sendo em 'dinlièírb Rs

62.968)5471, e em apólices da divida publica nacional os referidos 80.000^000 rs.

Eis a classificação da receita e despeza

:

RECEITA.

Dizimo de exportação 164 .086^619

Rendas arrematadas 24.606^333

Ditas diversas 10.2438502

n Ditas extraordinárias 5.437#769

Dilas não classificadas 8418001

Divida activa 13.162$187

Depósitos 83.852^013

Operações de credito 49 .377g700

Despeza a annullar 2.748$742

354.355^866

Saldo do exercício anterior. . . . 6 . 945^042

Rs. . . . 361.300&908
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DESP£ZA.

Assembléa Provincial . . , . . 1.4048153

Secretaria do Governo 9. 571 $099

Instrucção Publica 39.257g700

Culto Publico 1.4960343

Presos e cadeias 7.8570200

Administração da Fazenda .... 22.0820742

Força Policial 44.413$489

Saúde Publica ....... 556g448

Aposentados e pensionistas. . . . 12.4170706

Cemitério Publico 416g665

Eventuaes 1.6010239

Depósitos 1.6010148

Obras Publicas 58.364(5(266

Navegação do rio Mamanguape. . .. 2.5000000

Exercícios findos 5.9470507

Credito especial 470$700

Restituições oOgOOO

Adiantamentos 9.3248032

Rs 218.3320437

No mesmo período do exercício de 1868 a receiia arrecadada foi de Rs.

382.2330773, inclusive a parte que entrou em dinheiro do saldo do exercido an-

terior, no valor de Rs. 109.425(3981 ; a despeza importou em Rs. 266.4640727.

Da comparação desta com aquella cifra resulta o saldo do Rs. 115.7690046.

DIVIDA ACTIVA.

Conforme o quadro que se acha apenso ao balanço definitivo, a importân-
cia da divida liquidada monta a Rs. 79.0050770.

Devo, porém, observar que este valor deverá crescer a proporção que se

for liquidando o que ainda resta ; trabalho que depende de alguma demora em
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consequência da aílluencia de outros serviços, queoccorrem na 2.» secção da

contadoria, a cujo cargo está polo Regulamento do Thesouro.

DIVIDA. PASSIVA.

O quadro que acompanha o balanço definitivo mostra o valor da divida

de Rs. 12.942$29i, procedente de serviços e mais encargos do Thesouro, que

reslão a pagar, a partir do exercício de 1858 até a liquidação do de 1868.

A differença que se nota entre a cifra do ultimo quadro e a do presente,

tem origem nos pagamentos effecluados durante este ultimo exercício, e na exclu"

são de parle da mesma divida, cujos credores não sãoíçonhccidos, assim como os

títulos que a justiQcam.

Nenhuma reducção houve cm relação á divida liquidada e ios:ripta em

virtude da lei n. 9 de 10 de Julho de 1845, a qual addicionada á aquella faz o

total de Rs. 15.380)5646.

ORÇAMENTO PARAOFUTURO EXERCÍCIO DE 1870.

Segundo os dados estabelecidos pelo Thesouro, a receita da Província, que

deverá ser arrecadada no exercício de 1870 está calculada em Rs. 040.057(5630,

e funda-se esse calculo nn producto dos seguintes ramos da renda

:

DIZIUO DE EXPORTAÇÃO.

a por% sobre oassucar exportado 23.621-3000

5por% » o algodão idem . . 322. 1123000

5 por °/ » os couros seccos e salgados .... 3.900)5000

5 por % » os demais géneros de producção da Prov.
a

2.072)5000

10 por */ d os toros e achas de lenha de mangue, &c. 750(5000

Rs. . . . 352.455,5000

Orçamenlo.de 1869 365.165,5000

Differença para menos • 12.710^000
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WOm P>AS ARREMATARAS.

Dizimo do gado vaccum e cavallar
35.212^000

20000 reis sobre cada rez morta para consumo. . . 29. 3900000

Pedágio das pontes do. Sanhauá, Batalha o Gramame. ...

2. 1690000

Rs. . . 66.771^000

Orçamento de 1869 67.14A0MO

Differença para menos 3730000

RENDAS liAWÇADAS.

Decima dos prédios urbanos. 9.7330000

Imposto sobre tavernas e armazéns de molhados . . 2.0990000

Dito sobre casas em que se vendem armas prohibidas . 500000

Dito sobre engenho ou engenhoca, em que se fabricar

rapaduras. 2.0650000

Dito sobre fabrica de azeite de mamona 600000

Dito sobre boticas e armazéns de drogas 1300000

Dito sobre cada armazém na Capital e em Mamanguape,

em que se depositar algodão 1.0500000

Dito sobre casa de jogo de bilhar 300000

Dito sobre fornos de pão. . 1700000

Dito sobre alambiques 9400000

Dito sobre lojas de fazendas e miudesas 2.0700000

Dito sobre cocheiras 520000

Dito sobre maquinas de descaroçar algodão. . . . 4.7950000

Dito sobre forno de cal 400000

Rs. . . . 23.2840000

Orçamento de 1869 22.6990000

Differença para mais 5850000
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' Imposto sobre bilhetes de loteria decifras

'Províncias
'2000000

1 Ditos sobre joalheiros

'Dito1 sobre taboletas, ou caixa de jóias

estrangeiras «0°°

Dito sobre cada individuo que vender

obras de cobre, ferro ètc. . - 3500000

Dito sobre escravo vendido para fóra

daProvincia ...... 700»

Sello de heranças e legados . . .
8.2730000

Meia siza dos escravos 13.8850000

Imposto sobre empregos provinciaes . 3.5048000

Dito sobre charutos, cigarros e rapé . 4140000

Matriculas das aulas do Lycêo etc . . 1620000

Emolumentos da Secretaria do Governo 2 . 4158000

Ditos do Thesouro Provincial . . .
6660000

Producto fóv8oa>°e^freifoa1de*tb&ós

próprios provinciaes .... 2000000

5 por% dos leilões feitos sem ordem

judicial
*°°0OOO

5 por % dos prémios de 1000000 réis

para cima das lòtérias da Provincia
'0

Rs. 31.0690000

^ Orçamento de 1869 30.633^000

. Differença para mais 4360OOO
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RENDAS extraordinárias.

Venda de géneros. 4990000

Restituiçoes^eposições e alcances . 16.000)5000

Indemnisações 4.195)5000

Maltas 1.2410000

Custas da Fazenda 3330000

Premio das lettras e mora dos collecto-

res 1.5330000

Dons gratuitos

Bens do evento 2.3420000

Imposto sobre o calçamento . . . 3.9220000

-Rs. . . 30.0650000

Orçamento de 1869 24.229gO00

Differença para mais 5 . 8360000

DIVIDA ACTIVA.

Divida da Thesouraria de Fazenda . - 10 . 0690630

Divida activa anterior ao 1.° de Jnlho

de 1836 . #

Cobrança da divida posterior àquelle dia 17 . 5980000

Rs. 27.6670630

Orçamento de 1869 '

.. 29.2030630

Differença para menos J. 5360000
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DEPÓSITOS

Emolumentos do Hospital da Santa Gasa

Diversos depósitos _
•

Rs.

Orçamento de 1869.

1. 0130000

7.733^000

8.7460000

5.8150000

Differença para mais 2.9310000

A cifra portanto, calculada no orçamento para o exercício de 1870, éu>

ferior a do orçamento de 1869 em Rs. 4.83ig000 como se demonsira no quadro

abaixo

Diferenças

Exercício dc Exercido de

Rendas orçadas. 1870 1869 Para mais

Disimo de exportação 352:4550000 365:1650000

Rendas arrematadas.. 66:7710000 67:1440000

23:2840000 22:6990000 5850000

31:0690000 30:6330000 4360000

Rendas extraordinárias 30:0650000 24:2290000 5:8360000

27:6670630 29:2030630 i>

8:7460000 5:8150000 2:9310000

12:7100000

3730000

.

1:5360000

540:0570630

Differença [*ara menos 4:8310000

9:7880000 14:6190000

4:8310000

544:8880630 544:8880630
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iam a* w effeauada. no mesmo exercício eslá calculada

AdespwqaeteiBtow.^^^
ordinários, at-

« Rs. 517:890» ; sendo Rs. 488: nOTO pa a os s

^

-r as

n

b

:

se

:
* * .

—
corrente anno, eRs. aa.iw- i * °

aue foi da ponte do Sa-

Soares da. Silva Rel°mb
.^'
"
'f™* pr03e™ oo Thesouro «'*.* «-

SSSL^^"« I*- 4,,,,,,---t

alterações e modificações em aineieuw

que lhes dizem respeito.

Compõe-se adespeza ordinária das epigraphes seguintes :

. . , - >• 24.790,5000
Msembléa ProvincialAssomou*

18 . 4000000
Secretaria do Governo

- • • 120.8300000
Instrucção Publica

. . 19.4000000
Culto Publico

. 27.7000000
Presos e cadeias

Administração da Fazenda, . . .
™-^66

. . 143.6500000
Força Policial

1.2000000
Saúde Publica

™

Aposentados e pensionistas. . . •
34.0530464

1.0000000
Cemitério Publico

. .nla 1.0000000
Divida passiva inscripta. .......

V
. 2.0000000

EVentUa6S
8.7460000

Dep0SÍt0S
-. 9.6000000

Obras publicas

Navegação do rio Mamanguape. . .
6.0000000

Exercícios findos ^

Divida liquidada de Franeisco Soares da

. 29.1140255
Silva Retumba

. 517:8900385
Total
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As verbas, a respeito das quaes versão os pedidos de fundos para mais e

menos, sam as que abaixo vão descriptas:

Pede-se mais

:

SECRETARIA DO GOVERNO.

, g k o
4000000

Para as despezas ao § *•

IlfSTRUCÇÃO PIBUCA.

^ An <? I • 8000000
Para as despezas do | l

. Para as despezas do 14.» . - • •
3,1000000

Para as despezas do §5.» ... -
3.4000000

Para as despezas do 1 6, . • - • 3800000 7.6800000

PRESOS E CADEIAS.

Para as despezas do §3." .... 6340000

Para as despezas do § 5.°. . . -
6000000

Para as despezas do § 6.» . - • •
2000000

Para as despezas do
|7.o.

. - • «tfOOO 1.6340000

ADMINISTRAÇÃO DA EAKEXDA.

Para as despezas do • • • •
466#666

Para as despezas5 d0 s o." . . . . 1.37O0OOO 1.8360666

11.5500666
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VOKÇA POMCIAX.

Para as despezas do § i.- . . • •
44.779*000

Para as despezas do i
2.» •

•
• • 6.100*000

Paia a» despe» do S
4.'. . . .

1.200*000

Para as despezas do §5.'. . . • * -««000

Para as despezas do |6.» . . • 1.000*000 54.977*000

APOSENTAMOS E MMCIOMSTAS.

Para as despezas do § 1.° . . • -
2.519*371

EVEUTTAES.

Para as despezas desta verba. . . •
800*000

69.847*037

Pede-se menos

:

EfSTKlJCÇjLOFCBMC1.

Para as despezas do § 2.°. . . .
1.140*000

CHIiTO JPUBIíICO.

Para as despezas do 1 1.° . 50*000

Para as despezas do §2." . 500*000 550*000 1.690*000

Excesso de pedido
68-«037
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Às rasões que justificãc; as alternativas dos pedidos achiío-se expendidas

no final do quadro geral da despeza do orçamento.

Elias procedem da insuficiência das quotas votadas na lei n. 313 de 11

de Dezembro de 1868 para pagamento dos serviços inherentes á algumas verbas,

dacreação e restabelecimento de diversas Cadeiras de Instrucção Publica, de haver

a Presidência por acto de 7 de Janeiro fiado, mandado vigorar neste anno as dis-

posições da lei n. 291 de 8 de Outubro de 1867, que fixou a Força Policial, e

das aposentadorias de dous empregados, as quaes tiveram lugar ultimamente.

Para as obras publicas, em geral, nenhuma quantia foi determinada no or-

çamento, além da que diz respeito ao pessoal empregado, e conservação da es-

trada de rodagem.

A' Assemblèa Legislativa Provincial cabe o direito de indicar as obras

que julgar convenientes, e de consignar os fundos necessários.

Pede-se menos para as despezas do § 2 da rubrica do Lycêo, por se

excluir a gratificação de exercício por mais de 20 annos, que vencia o Professor -

de Philosophia, Dr. João do Rego Moura, por ter sido aposentado ;
ebem as

sim os vencimentos de Ajudante do Secretario da Instrucção Publica, que forão

levados no orçamento á conta da despeza do § 1/ da ruDrica-Directoria-.

Igualmente pede-se menos para a verba-Culto Publico-em attcnçãó a

haver sido revogada a lei, que creára a Freguesia da Conceição do Misericórdia.

Eliminou-se a despesa do § .16 ; visto que acha-se o serviço, á que se

refere dependente ' de contracto celebrado por essa Presideucia, sujeito a approva-

çãs da Assembléa Provincial.

Demonstrados, como ficão os fundamentos dos cálculos do futuro orça-

mento, e confrontadas as respectivas sommas totaes da receita e despeza, vê-se fi-

gurar o saldo de Rs. 22:167^245. assas insuficiente para comportar os encar-

gos resultantes de serviços por pagar de exercícios findos, e das prestações e

mais despezas de obras publicas que por ventura, venhão a ser decretadas.

Influe directamente no resultado do saldo, que deveria ser de Rs

ol.281^500, a despeza de Rs. 29.114,5255, procedente do que se liquidou de-

ver o Thesouro ao ex-empreiteiro da ponte do Sanhauá Francisco Soares da

Silva Retumba, na conformidade das citadas ordens da Presidenta.
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»AS REUDASEMCADA CMADE SUAS EPIGBA

MES DISIMO DE EXPORTAÇÃO.

^ão obstante as condições pouco lisongeiras, em que tem permanecido

nos mercados importadores de algodão da ProVmcia, ha alguns annos, depre-

ciado de va>or por causas bem conhecidas, como sejam mãu tratamento em sua

manipulação e preparo, vícios e abusos nos carregamento, acerca das quaes ve-

riacão-se constantemente reclamações para esta praça, já concernentes a qualidade'

jà ao peso ; todavia tenho convicção de que o producto de tão importante ramo

de nossa renda atingira, se não exceder, ás previsões do calculo do orçamen-

to, visto que se annuncia grande a safra futura.

Igual convicção, porém, não posso nutrir quanto ao assucar, porque

considero subsistentes as causas à que me referi no meu relatório anterior, as

quaes continuão a influir do mesmo modo sobre esse ramo de exportação pro-

vincial.

As demais rendas, sob essa epihraphe, acredito, manter-se-hão na altura

dos cálculos do orçamenlo.

RENDAS ARREMATADAS.

As ultimas arrematações que tiverão logar perante o Tbesouro, forão

menos favoráveis ainda do que as antecedentes, as quaes, por sua vez, se resentirão

também de desvantagem em comparação com as dos annos anteriores.

O quadro abaixo descriplo mostra evidentemente que o producto delias

ficou inferior ao das precedentes emRs. 13.319^600, deduzida a quantia de Rs.

1.309^400, acerescimo que houve na dos impostos, da differença deRs

14. 6290000 que se realisou para menos no valor do disimo dos gados.
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Disimo dos gados. Imposto das carnes.

Municípios
arrematações.

arrematações.

Penúltima. Ultima. Penúltima. Ultima.

79500O 680000 7.0000000 6.6510000
Capital

... , & & 1020000 930000
Jacoca e Alhandra . . . J ^ mm
^

mangUaPe
370MO 2160000 2.4980000 2.7000000

íeiras de Fo«ô *. 510000 1.5650000 2.0100000

°
810000 2200000 1.5910000 2.4100000

f' 3710000 3850000 2.7950000 2.7390000
pdependenca . . • • 3710000 ^
Area

*

6500000 4020000 3.5220000 2.5410000
Banane,ras

'

j 7350000 7250000
Ala

f
aN°Va

« 0210000 1.0070000 3030000 2290000

n - V nl
"

' ' 8000000 3070000 2.5000000 2.6000000

t2ZT '

: : iX «w» ^ i»mo
*

11.4850000 1.5080000 1540000 2090000

p 9^600000 6.9010000 1.4450000 1.3200000

TH do Rocha
" '

' 4.8010000 6.8050000 1.1200000 8510000
Catolé do Rocha . .

p°
mD

o 13O0OOO 3.0520000 4050000 2540000

MiTerLrdia"
'

• 1 -O05Í0O0 5010000 5000000 8510000

f "

"

5 9000000 4.9100000 1.0100000 1.6000000

CajTzeiras
.' ."

" '

3.8000000 2.8700000 1.0000000 1.5620000

34.4960000 35.5740800

Dito idem da Batalha . .

3^600
Dito idem do Gramame. .

'

'~

49^4450000 34.8160000 37.0970000 38:4068400

DilTerenças

^
14-6290000 1-3090400

A' deduzir 1.3090400

Rs. 13.3190600
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Os motivos de semelhante decrescimento de renda são os mesmos, á que

alludi em o meu relatório do anno passado ; sendo que tornaram-se mais podero.

sos, em consequência da notável secca,á que estevo sujeita a zona creadora da

Província no corrente.

Acerca das rendas sob as demais epigraphes. nenhuma razão ha que me

induza á crer que ellas deixaram de attingir ao resultado, consignado no orçamento.

E, ao contrario, penso que o excederão, se adop tarem-se as seguintes pro-

videncias.

Quanto à—Decima dos prédios urbanos—lornal-a extensiva à todos quer

sejão, ou não habitados pelos respectivos proprietários ; visto que não descubro

razão para a excepção que á respeito ha sido mantida entre nós.

Quanto ao imposto de 3.000#000 rs. sobre joalheiros, reduzil-o á propor-

ções mais aceitáveis, altento que, por excessivo nenhum producto tem dado nos

dous últimos exercícios, não obstante continuar essa industria na Província.

Quanto ao imposto sobre casas, em que se venderem bilhetes de loteria de

outras Províncias, e sobre indivíduos que os venderem pelas ruas, igual medida

por idênticas razões.

VHESOVRO.

Continua com regularidade o serviço desia Repartição.

Em seu pessoal deião-se as seguintes alterações depois do meu ultimo re-

latório.

Por perlarias dessa Presidência de 9 de Novembro do anno passado furão

nomeados 2." Escripturario o Praticante Urcino Aureliano de Berenguel, e para o

cargo deixado por este o cidadão José Bezerra Cavalcante de Albuquerque.

A' 8 de Fevereiro do corrente anno foi dimittido o Porteiro Fraucisco

Philadelpho de Souza Pontes, e nomeado em seu lugar Francisco José Baraúna.

Em 22 de Julho ultimo aposentou-se á pedido o chefe da 2.
a secção da

contadoria José Custodio de Sá Leilão, em consequência do que tiverão accesso, á

9 deste mez o I." Escripturario José Antonio Lisboa, que passon a exercer aquellc

cargo; sendo substituído pelo 2." dito Ismael Victor Pereira, e este pelo praticante

Francisco Olavo de Medeiros.
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Existem actualmente duas vagas de Praticantes occasionadas a l.
1
por no-

meação, que obteve, á 8 de Maio o de nome José Bezerra Cavalcante de Albuquer-

que para Amanuense da Secretaria dessa Presidência, e a 2.* peloaccesso do men-

cionado Medeiros.

Para preenchimento delias está aberto o concurso, conforme determina o

respectivo Regulamento.

CONSULADO »A CAPITAIí.

O rendimento arrecadado por esta Repartição, durante o exercício ultimo,

inclusive o trimestre addicional de Janeiro a Março do corrente anno, elevou-se a

somma de Rs 261:564#785.

O valor dos géneros de exportação, nella despachados no mesmo exercício

attingio a importância de Rs. 4.822:409*515 produzindo de renda para o thesou-

ro Rs. 235.784,5370.

Derão-se em seu pessoal depois da data do relatório, que tive a honra de

apresentar ao digno antecessor de V. Exc. as seguintes alterações r

Em "8 de Dezembro, remoção do respectivo Administrador. Bacharel An-

tonio de Souza Gouveia, para o lugar de Diredor do Collegio de Educandos arU-

fices, e nomeação do 1.° Escripturario, Francisco José do Rosario, para a vaga

deixada pelo mesmo.

Em igual data remoção do Agente Fiscal, João Rodolfo Gomes, para exer-

cer as funeções deste ultimo, sendo elle á 30, commissionado d'aqnella Agencia,

de conformidade com o art. l.° da lei n. 312 do mesmo mcz.

A.' 16 de Fevereiro, demissão, á bom do serviço publico de -2." Escriptu-

rario Eugénio José da Silva Braga, ao qual substituio. por commissão, o ajudante

do Administrador d<> Correio .lesta capital, Ignacio Ferreira Serrano, que foi de-

finitivamente nomeado em 7 de Julho.

Quanto ao serviço, posto que tenha corrido com regularidade sob a di-

recção do actual Administrador ; todavia, devida á sua vigilância descobrio-se em

dias de Fevereiro deste anno, que por occasião dos despachos dos géneros de
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«asssssssssK»
2 escriptarario Eugénio José da Silva Braga.

Por ordem dessa Presidência procedi á exame nos livros e documentos de

«etaí^í^Urf haver sido subtrahida por aqueile mnccipnano

ria de £ «71014. proveniente de direitos sobre o algodão a parar de 46

ZZLo do anno passado a 6 do referido me, de Fevere.ro.

Por offiicio n. 167 de 7 de Junho, levei ao conhecimhento dessa Presi-

dência o resultado de' semelhante exame; expondo minuciosamente as causas

eílicientes de tal facto.

Pelo estudo que então, fiz sobre o Regulamento da mesma Repartição,

convenci-me de que è mister modificarem-se e reformar algumas de suas dispôs,-

es à fim de não sô facilitar-se o expediente no que concerne aos espach os de

exportação como fiscalisar-se.com mais segurança, a arrecadação das rendas a

seu cargo.

Chamo, pois a attenção de V. Exc. sobre este assumpto.

Também julgo necessárias medidas relativas á Inspecção do algodão as

quaes melhormentegarantão os direitos dos particulares e do Thesouro Prov.n-

ciai.

Entendem alguns que a inspecção do algodão deve serextincta; opinando

outros em sentido contrario.

Se bem que propenda para a opinião dos primeiros; todavia parece-me

que a solução da questão exige toda a ponderação e estudo, e que não convém

precipital-a;v1Sto que d'ella podem resultar sérios prejuízos e desvantagens aos

rendimentos da Província, uma vez que não seja determinada com aprec.sa ma-

dureza.

Como consequência de qualquer medida que se tome acerca da Inspecção

do algodão, e mesmo independente disto, deveser também alterado o Regulamen-

to n. 8 de 22 de Janeiro de 1866.

Em meu conceito, è elle vexatório dos direitos c garantias individuaese

não previne, nem pode extinguir os abusos, contra os quaesfoi confeccionado.



Como è costume, olíereço abaixo ao exame de V. lixe o quadro da

navegação do porto desU Capilal, durante o anno ultimamente findo

:

Entradas. Sabidas.

Procc dencias.

3O
o
tas
coJ

Brasil.

Buenos-Ayres...

.

Montevideo

Estados-Unidos

Possing -Africa

Terra nova

Santa Helena

Brasil

s
'

Pernambuco

to Portos do interior
CO

o Rio G. do Norte
.a
CS Ceará

P.irá

Rio de Janeiro

Alagoas

Nacionalidades.

Emb. Ton. Equip. Emb. Ton. Equip-

Inglcza 36 13.720 414 47 19 171 536

Hamburgueza. 1 39o 12 3 1226 33

Hollandeza.... 1 240 8 240 8

Sueca .... 1 287 9 1 287 9

pSana 2 687 19 2 687 19

Belsa .. 2 573 17 2 573 17

Keguense.. j
842 20 2 842 20.

Oidemburgueza 315 9 31o 9

Austríaca 1 693 II 1 bad n

lngleza 3 1886 38

Hamburguesa.. 1 38i 10

lng'eza 3 1338 35

Americana...- 1 «tf
J-

Ingleza 1 389

Idem * 314 14

.2
; g n , io

Portugueza— I w 1

Brasileira 114 13.308 U« 133 14.238 1324

Meta 6.70* 78o 1/4 6.088 771

iffi M 8. 2 sS 2o 8.78*8 |E w ->0 -Hl 1202 24 22.310 1322

IdemV.V.V.V. 24 22.310 1387 22 20.211 1202

Idem'.'.'. 1 60 3

Por lei n. 310 de 9 de Dezembro de 1868 foi extincta esta Repartição ;

sendo restabelecida a de n. 11 de 6 de Outubro de 1856, que creou n-aquella Ci-

dade uma Inspecção do algodão.

A mesma lei estabeleceu ali uma Agencia Fiscal.
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Foráo nomeados empregados para ambas essas Repartições, as quaes a.

chão-se funccionando.

O Consulado deMamanguape arrecadou, durante o exercício passado, Rs.

32.939^687.

AGENCIAS FISCAES.

Não é saiisfactorio o estado das Agencias Fiscaes.

Poderosos auxiliares na fiscalisação das rendas da Província, organisadas

porém, como se achão não correspondem ao fim de sua creação.

A' excepção das do Recife, Goianna, Mamanguape, Aracaty e Macâu, que

,

entretanto, carecem de regulamento adequado e difficil mente concorrem para não

serem distrahidas em grande parte os productos da Província em proveito das

limitrophes, as demais ou estão em completo abandono, ou languecem em prejuízo

manifesto dos interesses provinciaes.

Urge que se tomem medidas tendentes â melhorar semelhante estado de

cousas.

As causas delle, segundo penso, sam as seguintes

:

Quanto ás Agencias mencionadas, alem da falta de regulamento apropriado,

como acima disse, ausência de meios e garantias aos Agentes, que os habilitem

não sô a procederem com a necessária efficacia á fiscalisação, que lhes incumbe,

como também á tornarem effectiva e real a obrigação dos conductores de género,

na exhibição das guias, trazidas do interior.

Quanto ás outras insufficiencia e incertesa da remuneração dos Agentes,

inesceptibilidade. por ora, visto que ainda não está approvado pelo poder compe.

tente, da parte pennal do respectivo Regulamento, que, alem disto, em alguns

pontos necessita de modificação.

Avultada parte dos productos provinciaes se escôa para as províncias do

Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

Todo o algodão proveniente dos sertões, e muito do Ingá, Pilar e Itabaian-

na, á. vai ter aos portos de Aracaty, Mossoró, Macau, Goianna e Recife.



Ahi não pouco é vendido, como producção d'aquellas Províncias; resul-

tando desse facto grande prejuízo aos rendimentos da Parahyba.

O systcma do Regularaeato de 12 de Março do anno passado, em minha o-

pinião, não basta para obstar á tal ordem de cousas.

Confeccionado este Regulamento para todas as Agencias da Provinda, quer

as do interior, quer as estabelecidas nos portos de embarque, não curou de que á;

ultimas deveriam ser dadas attribuições mais desenvolvidas do que ás primeiras s

confundio umas e outras, quando pela natureza do serviço que lhes pertence são

distinctas.

Fazer, portanto desapparecer as causas, que aponto, como origem do es-

tado pouco satisfactorio das Agencias Fiscaes por medidas adequadas, é de indecli-

nável necessidade.

Do critério de V. Exc. e dos legisladores provinciaes depende a escolha des-

tas medidas.

A Agencia Fiscal do Recife arrecadou no exercício passado 44.275(5(123

reis; a de Macáu 22.227^321 reis: a de Aracatv 2.763#234 reis; a de Goianna

133)5380 reis.

COULECTORIAS.

Do balanço annexo consta a arrecadação feita durante o exercício pelas

Collectorias Provinciaes.

Nem todas acham-se effectivamente providas, sendo que algumas estão a

cargo dos respectivos Escrivães, ou exercidas por empregados interinamente.

Tenho sido obrigado á lançar mão desse expediente, fundado em pratica

antiga e ultimamente autorisada ás Thesourarias de Fazenda, em consequência das

dificuldades, que offerece sem o processos de fiança, segundo a actual legislação

hypothecaria.
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Entretanto, alguns Colleclores est5o aliançados o no eITeclivo exercício de

*suas fdâcções, è os demais tratando de suas fianças. Esforço-me para conseguir

• que as prestem com a maior brevidade.

Concluo aqui a presente exposição.

Deus Guarde a V. Exc.

Illm. e Exm. Sr. Dr. Vonancio José de Oliveira Lisboa, Presidente da

Província.

O Inspector

Joaquim Moreira Livrn-

t



AMXOD,

Senhores Mesarios» e Irmãos da Santa £asa da Misericórdia.

ex-
Veoho pelai/ vez cumprir o. preceito do art. 29 do compromisso

pondo os successos occorridos, e as medidas tomadas durante oanno compro-

missal, que começou em 2 de Julho de 1868.

N?o pretendo dargránde desenvolvimento a este relatório, porque feliz-

mente fallo perante irmãos que não podem deixar de estar a par de todos .os negó-

cios deste. Pio Estabelecimento, e por tanto seguirei 'a ordem do' costume.

,

Hospital de Caridade.

E' sem duvida o ramo d'administração que mais se compadece com a na-

turesa de sua instituição ;
por quanto é ali que se destribue a mais bem enten-

dida caridade, é ainda ali que a parte desvalida da nossa sociedade encontra abrigo

elenitivoáseus soffrimentos. é finalmente onde a miséria encontra mao benigna

que a ampara e protege !E. Srs., o que seria dos miseráveis que não sq se veem

em luta com a miséria, senão muitas vezes soffrendo as enfermidades d'alma e do

corpo, senão fosse a caridade aconselhada pela luz do Evangelho ? E' ella que en-

nobrecida pelas leis e exemplos de Jesus Christo, nos ensina que a desigualdade

de fortuna não deve orgulhar aos opulentos, e nem contristar aos miseráveis, mui-

to embora alguém veja n'essa desigualdade somente efeitos do accaso. Não pode-

mos deixar de reconbecel-a como desígnio da Providencia, e seu desenvolvimento

uma recommendação para ávida futura.

A instituição d'essas casas de caridade se acha diffundida por todo o uni-

verso, e n'ellas nossos irmãos soffredores e desvalidos encontrão recursos, não

só para occorrer aos males corporaes, como aos espirituaes. A caridade, virtude

absolutamente desconhecida dos antigos, nasceocom Jesus Christo ; com, esta vir-

tude se distinguia elle do restante dos mortaes ; foi-lhe como o sello renova-

dor da naturesa humana.
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Pela caridade, com o exemplo do Divino Mestre, foi que os apóstolos tão

de protnpto ganhavão os corações, e santamente sedusirão os homens.

Os primitivos fieis, instruídos n'esta grande virtude, punhão em commum

alguns valores para soccorrerem necessitados, enfermos e viajantes : d'esta arte

principiarão os hospitaes.

A Igreja, já opulenta, fundou estabelecimentos dignos d'ella para nosso re-

médio. Desde então não houve. raias para as obras misericordiosas, parece que se

dera um derramamento de caridade por sobre os miseráveis desamparados pelos

felizes do mando.

Tenho satisfação, e orgulho em dizer-vos, que não obstante os mingoados

recursos de nosso hospital, tem elle satisfeito o fim de sua instituição, senão quan-

to era desejável, ao raenos quanto permittem suas forças.

O seu movimento em todo o anno compromissal á que me refiro, é o. se-

guinte: Em ó i.° de Julho do anno passado existião 21 doentes, sendo 14 ho-

mens, e 7 mulheres ; recebeo o hospital em todo o anno c ompromissal findo 176

homens o 61 mulheres, sendo por conseguinte o numero dos doentes tratados no

referido anno 258 enfermos. Destes sahirão curados 191, homens 148, e mulheres

.43, e mortos 35. homens 22, e mulheres 13. Comprehendem- se do numero dos

entrados 48 praças de policia, as quaes sahirão curadas. Ficão existindo 32, 20

homens e"12 mulheres. Não deve surprehender-vos a mortalidade havida, se at-

tenderdes que a maior parte dos enfermos que demandão o hospital o fazem já em

tal estado de adiantamento, que muitas vezes seus soffrimentos se tornão rebel-

des ao tratamento que ali reeebem e outros succumbem no dia immediato de sua

entrada no hospital.

O tratamento medico dos enfermos continua sob a direcção do prestimoso

e intelligente Dr. Abdon Felinto Milanez ; secundado hoje pelo digno Dr. Francis-

co Jacintho Pereira da Motta, que cumprirão com zêlo e caridade seus encar-

gos.

Tive a fortuna de encontrar um irmão zeloso, cumpridor de seus deveres,

e que muito me coadjuvou, o Sr. Julio da Costa Cirne, que encarregado da mor-

domia do hospital a nada se poupou para conseguir uma boa economia, e regula-

risar o trabalho do hospital, e posso afiançar-vos que foi elle feito com regulari-

dade e promptidão.
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Não posso deixar de dizer vos, que não julgo conveniente a admissão dos

loucos em nosso hospital, porque, como sabeis, no estado de furor encoramodão

seriamente aos doentes, os quaes necessitão de muita calma e socego para seu

completo restabelecimento. Os quartos em que se acommodão taes doentes ficão

no pavimento térreo do hospital, e por baixo do salão, em que se achão as enfer-

mas, de sorte que, quando se achão nos intervalos de furor nã^ podem asenfèr-

mas tranquilisar um instante. Àntes de concluir esta parte de meu relatório, devo

informar-vos, de que achando-se em estado de miséria o nossn irmão Francisco

de Mello Moniz e vivendo da caridade publica, o fiz recolher ao hospital no dia 4

de Setembro de 1867, onde foi tratado convenientemente até o dia 24 de Abril do

corrente anno, em qne falleceu. Logo qu*5 tive noticia de seu fallecimento dei or-

dem a sepultar-se o seu cadáver. E com effeito foi conduzido ao cemitério pela

nossa irmandade, depois <le ter sido encomraendado soleranemente pelos dignos

sacerdotes, que se prestarão gratuitamente a tão caridoso acto.

Deos, que não deixa de acolher aos que obrão bem, lhes dará a devida

recompensa. Aproveito a occasião para manifestar a nossa irmandade meu sin-

cero reconhecimento, e render-!he homenagem pela maneira digna com quepro-

cedeo. Actos de tão consummada caridade nobilisão mais a quem os pratica, do que

á aquelles em favor de quem são exercidos

!

De accordo com a mesa administrativa, que hoje linda, mandei fazer a

roupa indispensável aos doentes do hospital, u igualmente aos expostos; bem co-

mo mandei caiar, pintar e lavar todo o edifício ; porque, como sabeis, o asseio e

limpesa dos hospitaes são muito necessários a bygiene, e muito concorrem para o

bom resultado dos curativos.

A experiência me tem convencido de que o systema adoptado para o for-

necimento das dietas é máu ;
porque elle presia-se á abuzos, que muitas vezes não

podem sêr prevenidos, por maior que seja a vigilância do respectivo mordomo ;

eu procuraria melhorar esse systema, pondo em praça o fornecimento das diétas,

como já foi, se a nomeação do provedor não houvesse recaído em um nosso ir-

mão^ cuja intelligencia e perspicácia nada se esconde ; e, pois, estou convencido

de que não lhe podem escapar estas e outras pnvidencias tendentes ao melho-

ramento de tão util estabelecimento.

Os empregados do hospital cumprem satisfatoriamente suas funeções.

Expostos.

Ligo toda importância á esse ramo do serviço, c entendo que nos de-
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ve merecer todo o cuidado, e o colloco a par do serviço do hospital, e fal-

lando-vos com a fran-juesa que me è própria, teuho-o por mais humanitário ; por

quanto os infelizes que procurão o hospital de caridade, com quanto achacados e

inhabilitados para o trabalho, não deixão de ter o pleno uso da rasão, que os es-

cuda e conforta em seus soffrimentos, e por assim dizer, os torna mais fortes em

seus padecimentos ; porém não assim os expostos, que abandonados por mães

desnaturadas, apenas recebem o primeiro sopro da vida, senão forem pensados

immediatamente, e entregues á mulheres caridosas, que se occupem com desvelo

de suacreação, morrerão necessariamente.

Este meu pensamento está de acordo com o nosso compromisso, que en-

tregou os expostos aos cuidados do mordomo do hospital por ser sem duvida o

que mais vive em contacto com as misérias, e por conseguinte o mais habilitado

para cuidar da criação d'esses infelizes.

Temos actualmente 13, sendo 10 do sexo feminino e 3 do mascolino ; e

durante o anno compromissal a que me lenho reportado morre rão 2. Essa mor-

talidade éuma prova robusta do bom tratamento que elles receb em d'essas mu-

lheres, que se acbão encarregadas da criação dos mencionados expostos.

Ha alguns maiores de 7 aunos, e de conformidade com as leis orphana-

logicas, remetti uma relação ao juizo d'orphãos d' esta cidade pa ra proceder como

entendesse de justiça ; porém, até aqui nenhuma providencia se ha dado.

Peço-vos que nunca os percaes de vista
;
porque se forem bem educados

podem vir á ser úteis á sociedade.

Igreja.

Ainda não está no' estado que era parà desejar por falta de nu-

merário, por isso inda não forão dourados o AUar-mór, e o Throno, e nem se fi-

zerão outras obras que reputo indispensáveis para cercara casa do Senhor de todo

o esplendor que lhe é divido
;
porém não obstante alguma cousa se fez.

Bem acertado andei quando propuz ao nosso digno irmão padre Felix Herme-

to do Rego para mordomo d'ellae do cemitério. Esse distincto irmão foi incansá-

vel em promover o asseio da igreja, e á seu pedido se encarnarão as imagens, de

Nossa Senhora da Conceição e das Dôres, que já não se achavão em estado de pres-

tar-se a adoração dos fieis. Também á instancias do mesmo mordomo, comprou-se

um ornamento para a celebração do Santo Sacrifício da missa, uma capad'asperge,



fez-se oova cortiua para cobrir o Sacrário, e ou ira para a porta que euçetra

mesmo Sacrário, mais duas toalhas para o Altar-mór. e um supedaneo para um

dos Alt ires lateraes, que se resentia d'essa f.iUu. e tudo isso foi feito com o asseio

e decência devidos ao Culto Divino, e antes de concluir, este periodo, permitti que

dirija á esse nosso digno irmão um voto de homenagem e gratidão pelo muito que

fez em bem da igreja.

Em todo o tempo de minha administração nunca deixou-se de fazer o

Santo Sepulchro, e a procissão de fagaréos, e satisfaz-rne em dizer-vos que este

anno foi muito concorrida. Devo porém relatar-vos que se efifectuarão mais alguns

actos commemorathos da Paixão do Cruxificado, e isto- a esforços" do nosso digno

irmão o Sr. Bwedicto Luiz Castanhola, que fazendo parte da comraissão encarre-

gada de armar o Santo Sepulchro, e sen lo dentre os dignos membros da referida

commissão o. menos pensionado, tomou por si a deliberação de promover uma

subscripção para praticar-se mais alguns actos, e devido á seus esforços celebrarão-

se em nossa igreja os actos da Paixão, Alleluia e Ressurreição do Senhor com a

decência que requer cada um dos referidos actos. O Capellão padre José Antonio

Lopes da Silveira tem sido incansável no cumprimento de seus deveres ; e bem as-

sim o Sachristão.

Cemitério publico.

Por ler sido aposentado seu primeiro administrador José Gomes Jardim

da Fonseca, foi nomeado para o substituir Ginot Manoel Gomes de Carvalho, que,

até aqui, tem-se mostrado muito zeloso no cumprimento de seos deveres. O cos-

teio do mesmo cemitério está sendo actualmente Wto pelo administrador; por

que tendo sido arrematado pelo pedreiro Manoel Mariano das Dores o serviço do

costeio, e cumprindo elle no principio seus deveres, ao depois foi abandonando

o serviço, caindo em faltas, até que vendo a mesa administrativa a impossibi idade

do conlractante cumprir os seus deveres, a requerimento d'elle rescindio o contrac-

to, ficando todavi a o coutractante sugeito ao pagamento das multas em que iocor-

reo ; cobrança que ainda não se edectuou por estar elle fora d'esta cidade. Entre-

tanto posso garantir-vos que o serviço tem sido feito com toda promptidão e re-

gularidade.

A area do cemitério c toda fulminada de formigas, e isto tem obstado ao

ensaio do plantio de algumas arvores, afim de verse o ultimo jazigo de nossos .r-
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mãos se tornava mais imponente, e repellisse idéas tristes, que necessariamente no
s

assaltão quando ali entramos, já que infelizmente os particulares não lomão o menor

interesse por elle. Durante o anno compromissal findo sepultarão-se 348 cadáve-

res, sendo 188 homens, e 160 mulheres, d'estas 18 escravas, e d'aquel)es 27 es-

cravos.

O actual administrador tem notado defeitos na construcção das catacum.

bas do cemitério, e entende que ellas não offerecem as condições de segurança

exigidas pela bygiene, e pede providencias. Deve-se tomar em consideração este

negocio, e ouvir-se o parecer de pessoas competentes para que se possa obstar o

mal.

Presos.

Nada ha em relação á elles, porque não procurão este Pio Estabelecimento

para os defender, e nem recorrem á elle para os soccorrer, uma vez que a Provín-

cia os suppre em suas necessidades.

Pensionistas.

Existem actualmente 7 pensionistas, e o que dispende annualmente a Santa

Casa consta do balanço, que tendes a vista.

Maior seria seu numero, se por ventura o Estabelecimento podesse conpor-

tar sua despeza. Os que actualmente recebem o pequeno óbolo que lhes pode-

mos dispensar, estão no caso de merecel-o. Esta obra de Misericórdia exercida

pela maneira, porque está em pratica, jámais pode ser feita com justiça e igual-

dade. Os que actualmente recebem esmolas da Santa Casa, sem duvida o merecem,

como vos disse : mas quantos mais necessitados do que elles, e por consequência

com mais direito á ellas, ahiandão sem poder obtel-as ?Além disto a esmola, como
está sendo feita, toma o caracter de um vencimento, ou pensão vitalícia, que os

esmolados, que já tem o nome de pensionistas, procurFo elevar, allegando insufi-

ciência. Onosso digno irmào mordomo visitador o Sr. Benedicto Luiz Castanho-

la ha preenchido satisfactoriamente seus deveres, não só na mordomia que exer-

ceo, como em outros negócios de que foi encarregado, como já vos fiz ver, e a-

proveito a occasião para lhe agradecer seu va'ioso concurso.

Património.

E' insuficiente o que existe para occorrer ás despezas á cargo do Pio
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Estabelecimento ; consiste etle em casas, e terras, aquellas rendem actualmente

898:000 rs. e estas cêrca de 700:000 rs. O rendimento das terras ji limitado

por falta de industria, ainda mais limitado se torna pela negação, até dos que

não são Ldigentes.de pagar o* foros dos terrenos que occupSo. Faz parte igual-

mente do património o dizimo de miunças, emolumentos de embarcações, joia por

admissão de irmãos da Santa Casa, laudemios, renda do cemitério e a subvenção

que lhe dá a província. Mas tudo isso nada importa em vista da despeza a que se

vê obrigado a fazer este Estabelecimento.

A fora o rendimento das casas, terras e da subvenção, tudo o mais é in-

certo ; porque não ba qnem possa dizer com segurança, quanto dará, por exem-

plo., o dizimo de miunças, emolumentos de embarcações, e assim os demais ra-

mos da receita.

Devo declarar-vos que o máo estado m que se achavão as cazas ns. 23 e

40 da rua Nova. e 40 da rua da cadeia velha me obrigou, de acordo com ame-

za administrativa, que hoje finda, a mandar concerlal-as, autorisando aos inquili-

nos para concertar a custa dos alagueis. A da rua da cadeia, porém, demanda um
concerto mais serio, e alguns reparos para a sua conservação. Continua ainda a

de n. 14 da rua do Carmo a ser occupada por umas velhas pobres, que n'ella mo-

ravão quando raorreo a ultima freira. Ella está em completa ruina, e para sua ree-

díGcação è necessário uma quantia superior a um conto de réis, e este Estabele-

cimento nao se acha habilitado para fazer obras ;
por isso tem-se tolerado, até

hoje, que esteja ella occupada, tanto mais quanto é ainda um acto dc caridade

que pratica a Santa Casa em relação á essas pobres e miseráveis mulheres que

não tem onde se abrigarem.

Devia igualmente fazer parte do património d'este Pio Estabelecimento os

partMos do Retiro, Oiteiro, e Saramago ; mais infelizmente assim não tem aconte-

cido, e continuamos a estar fóra da posse d'elles, apezarda posse judicial que por

nosso procurador tomamos, mas que o tempo fez consumir os documentos que

possuíamos a tal respeito, e o que mais è, os proprietários dos engenhos em que

se presume estarem elles encravados, dizem ignorar onde sejão ellcs f Com quanto

os possuidores d'esses partidos reconheção o direito da Santa Casa, todavia não

se propuzerão ainda a fazer o seu arrendamento ou algum ouiro contracto.

Por mais actividade que tcnhão empregado as administrações anteriores
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para a acquisição (Telles, nada poderão conseguir, e sendo elles, como não de-

veis ignorar, nas margens do rio Parahyba necessariamente devião fazer uma boa

parle da receita da Santa Caza. Entendo que deveis continuar na indagação des-

ses partidos, afim de ver se podeis chegar ao conhecimento «Telles, no que fareis

um importante serviço á classe desvalida da fortuna, que é sem duvida a quem

pertence o património d'estePio Estabelecimento.

• A demanda sobre limitPS do terreno do património com o Sr. José Luiz

PereiraLima, não tem tido andamento ; os autos, que se jnlçravão perdidos, pa-

rão no cartório do Escrivão Daniel Eduardo de Figueredo e Mello Júnior. Ainda

não se correo alinha divisória entre as terras da Santa Casa, e o sitio— Jaguari-

cumbe—por circunstancias independentes de nossa vontade.

Rendas.

Não temos outras além das que constituem o património, e seu rendimen-

to jà fica acima demonstrado.

E' lastimável que em nossa Provinda não se saiba avaliar as vantagens que

trazem a sociedade os estabelecimentos de caridade, porque se assim não fòra,

não veríamos morrerem pessoas ricas sem deixarem um pequeno legado ao nos-

so hospital! Entretanto que em outras parles onde a civilisação se acha mais a-

diantada, e o amor do próximo mais aprofundado, poucos são os opulentos que

em seus testamentos não consiguem legados ás casas de caridade.

Receita e despeza.

O balanço que vos apresento, mostra as diversas operações de receita e

despeza havidas no decurso do anno compromissal findo. Consta d'elle ser a re-

ceita em dinheiro de rs. 20:338)5263, e a despesa de rs. 19:181^366, havendo

um saldo de rs. 1:056-5897 em dinheiro, e de rs. 1:2903730 em lettras.

Divida passiva.

Além de algumas despezas feitas nomez de Junho ultimo, que ainda não

forão parras, nenhuma outra ha a satisfazer-se
;
porém se attcnderdes que ha

ainda a receber-se a subvenção do mesmo mez, e a renda do cemitério, chega-

reis ao conhecimento de que o saldo existente não fica sugeilo á taes pagamen-

tos.
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Divida activa.

A arrecadação das rendjs continua quasi no mesmo estado, e não ha ou-

tra garantia e fiscalisaç.ão além da boa fé e diligencia, que devem ter os empre-

gados.

A negligencia dos devedores em satisfazer seus débitos, tem sido causa de

elevar-se a cifra da divida activa a rs. l:3O0$00O. Tenho fundada razão para di-

zer-vos que parte d'essa divida está perdida, já pela pobreza dos devedores, já

porque allegão tel-a pago, sem que se encontrem lançamentos nos livros competen-

tes, cuja escripturação antiga era toda irregular edefecliva, e já finalmente por

falta de base que nos habilite a effectuar sua cobrança.

A cobrança dos fóros é dillicil por serem a maior parte dos forei os pes-

soas pobres, e as quantias insignificantes, que n3o merece a pena de uma execu-

ção; todavia tenho feito actival-a quanto me foi possível, sem com tudo torturar a

pobresa.

Fiz quanto pude para regular a transmissão dos terrenos, que se fazião

sem a regularidade indispensável e recommendaia nas nossas leis, afim de

previnir a validade d*ellas, e evitar o commisso. e tenho consciência de que con-

segui alguma cousa.

Cumpre dizer-vos que ainda não foi possível haver o iegado pio não cum-

prido do Morgado de S. Salvador do Mundo, instituído por Duarte Gomes da Sil-

veira, cujo importe foi orçado por um de meus dignos antecessores cm rs.

13:861^728.

Os meus dignos antecessores empenharão tudo para conseguir a realisação

de tal Morgado, porém nada poderão conseguir.

A acção executiva que se move contra os successores da fallecida D. Maria

d'Annunciação Gomes da Silveira Bezerra, ultima administradora do referido Mor-

gado para cobrança da divida de rs. 16:031^200. proveniente de legados pios não

cumpridos, continua parada, e no mesmo estado, e por mais que se possa fazer

para seu andamento pouco se poderá conseguir.

Entretanto o nosso distincto e digno irmão o Sr. José Lucas de Souza

Rangel, na qualidade dc.procurador geral da administração, aquém substituis.
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não se negaria a emprchender qualquer litigio se por vonlura dispusesse ile

meios para o promover
; porque vós não podeis ignorar o inloressc que elle tem

tomado por este Pio Estabelecimento, c os benefícios que In feito ao mesmo, o

permilti-me fallar-vos com franqueza, que não podeis prescindir de sea valioso

concurso, pois é elle a historia viva de todos os negócios da Santa Casa, e tudo

promove para seu engrandecimento, e prosperidade. O conceito e consideração

que me merece tão digno irmão, me leva á recommemial-u á veneração de nossa

Irmandade, e a agradecer-lhe o valioso concurso que sempre se dignou prestar-

me.

O probo irmão Thesoureiro, Sr. Felinto Leôncio Victor Pereira, mui lou-

vavelmente, á proveito do serviço, tem preenchido suas obrigações, abonando o

acerto da escolha, e não desmintindo a honra da nomeação.

O digno irmão mordomo dos prédios e terras, Sr. Joaquim Anselmo Ra-
bello de Mellocom o seu exemplo de assiduidade e hôa vontade, fez quanto foi

possível exigir-se.

Escripturação.

A intellige.icia e reconhecido zêlo do nosso digno irmão Escrivão, o Dr.

Antonio de Souza Carvalho, segundado pela inteligência e actividade do actual

escriplurario, é divido estar a escripturação em dia, e o nrchivo bem regulado.

Forão approvados para irmãos da Santa Casa no mencionado anno com-
promisso pessoas, e prestarão juramento 14, sendo : G approvados em an-
nos anteriores.

Quanto se cobrou de jóias, consta do balanço.

A Lei Provincial n. 316 de 14 de Dezembro do anno findo, que principia
hoje a ter execução, supprimio os lugares de advogado, solicitador, e 2 »

enfer-
meiro

;
em consequência ficão exoneradas as pessoas que os oceupavão.

Tenho descriplo fielmente, meus caros irmãos o estado do Pio Estabe-
lecimento, cuja direcção me foi confiada a 4 annos ; se durante lodo esse tempo
foi ma, e erros bouverão, vos posso afiançar que t.ão forão filhos de minha vonta-
de, e sim occasionados por esse funcslo dom á qUe todos estamos sugeilos
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Antes de concluir, meus irmãos, permiLti-me, que vos dirija um voto de

agradecimento pelo que fizestes em bera da humanidade soffredòra, e pela illimita-

d a confiança, que em, mim depozestes, manifestada pela franca eleal coadjuvação

que sempre em vós encontrei, pois de outra sorte eu não poderia satisfazer o en-

cargo que inesperadamente contrahi.

Sei que não satisfiz vossos desejos, a cauza vós o sabeis, se não liz tanto

qupnto era para desejar, ao menos u>. quanto me foi possível.

Tenho concluído.

Consistório da Santa Casa da Misericórdia da Cidade Ja Parahyha á de

Julho de 1869.

O provedor.

Antonio de Souza Gouveia.
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Illm. e Exm. Sr.

Em cumprimento ao que V. Exc. me ordenou em seo officio numero 3088
de 16 de Julho ultimo, passo a fazer a seguinte exposição sobre as. obras projec-

tadas e sobre as que se tem procedido na Província, depois da ultima sessão da

Asserabléa Provincial até o dia 20 deste mez.

OBRAS GERAES.

Enfermaria militar.

De conformidade com as ordens dessa Presidência forão empreitados com
Antonio Pol ari a 11 de Novembro do anno ultimo o retelhamento e -concertos da

coberta do edifício, pela quantia orçada de 1 I4$200 réis. Este serviço foi feito

convenientemente.

Lazarêto da Restinga.

As obras precisas neste edifício forão orçadas em ã:224#000 réis, c execu-

tadas por contracto feito perante a Thesouraria de Fazenda.

Quartel de l.
1
linha.

Tendo sido devolvidos pelo Governo Geral os orçamentos organisados

pelo 1.° Tenente de Engenheiro Manoel Gomes Borges para ás obras necessárias

neste edifício, na importância de réis 2:d50iJÍ846, segundo as ordens que recebi
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orãopormim reconsiderados, como consta <lè meo olBcio numero 13 de 10 de
Novembro também do anno ultimo, e organisados r.a importância de réis.

1:3250230.

A execução dessas obras depende ainda deautorisaç5o do mesmo Governo.
Entretanto o máo estado do telhado deste edifício urgindo prompto reparo, foi

sob responsabilidade dessa Presidência mandado concertar, dispendendo-se nelle

réis 67^680.

Palacio da Presidência.

Com a decoração deste edifício constante de oleados, esteiras c forração
de papel ele., e com os reparos da escadaria principal de pedra, bomba nova com-
pleta, coberta de madeira pintada para a cisterna, gastarão-se 1:2700735 réis.

Tendo-se dado começo aos trabalhos para o calçamento da rua Direita, que prin-
cipiarão,junto a este Palacio, e tornando-se preciso para cumprimento do Re-
gulamento Provincial numero 9 de 26 de Junho de 1866, que seja feito um pas-
seio em sua testada, em virtude de ordem verbal de V. Exc. organisei o neces-
sário orçamento para esse passeio, feito com ladrilho de mármore e cordões de
cantaria, na importância de réis 5:6570000, cujo orçamento acompanhou mooof-
ficio numero 171 de 20 do corrente mez.

Telegrapho eléctrico.

A 26 de Janeiro deste anno apresentei a avaliação das despezas em que
montará a construcção de uma linha desta para a Província de Pernambuco na
importância de 43:6570600 réis ; estabelecida com seis estações providas de todo
necessário e convenientemente mobiliadas. Essas estações serão n'esta capital

;

em Pedras de Fogo (ponto de communicações constantes com o sertão desta e
de outras Provindas)

; em Goyinna, Iguarassú, Olinda e Recife.

A execução desta obra depende de autorisação do Governo Geral, e da vin
da da Côrte de pessoal para estabelecer a linha e para o serviço das estações.

Thesouraria de Fazenda.

A pedido do digno Inspector desta repartição em 3 de Fevereiro ultimo
organisei um orçamento para os reparos de conservação e asseio do respectivo
edifício, na importância de 1:8000000 réis. Estas obras feitas por contracto já
estão concluídas satisfactoriamente.
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Correio. .

Por igual motivo e na mesma data também organisei um orçamento para
os pequenos reparos, asseio e apropriação do 2.» andar da cadeia velha, íi fim de
nella funccionar esta importante repartição, que já ali se acha.

OBRAS PROVINCIAES.

Ponte de Sanhauá.

Desaprumando-se o muro de encosto desta ponte, na margem esquerda
do rio, foi orçada a despeza precisa para destruir a causa que motivava esse desa-
prumo em 300#400 réis. Esse trabalho já está concluído com o aproveitamento
dezejado, tendo sido executado administrativamente, e custado 297,51460 réis.

Esta ponte achando-so eatúo mal conserva la, forão dispendidas as quan-
tias de 135680 réis para limpa-la, arrancando-se a gramma, que existia nas jun-

tas de seo calçamento ; e a de 328#000 réis para sua pintura a o'eo ; sendo esta a
quantia em qup foi orçada essa pintura em 29 de Outubro do aimo próximo pas-

sado, e a que se gastou administrativamente.

Ponte da Batalha.

Foi recebida defensivamente esta ponte no dia 27 de Fevereiro ultimo,

ten lo-se pago 15:000^000 réis em dinheiro, e emittido 70:0000000 réis em apo.

Iices, ao juro de 9 por cem ao anno, para completar a quantia de 85;O0Oi5(0OO

réis a que subia a ultima prestação.

Calçamento por contracto da rua da Ponte.

Recebido provisoriamente em 5 dc Dezembro do anno passado e defeniti-

vamente em 18 de Junho ultimo, este calçamento contractado com o Barão do Li-
vramento em 24 de Agosto do 1867, foi paga ao contractante a quantia de . .

.

5:200,5fOOO.réis em que importava a ultima prestação, a que tinha direito por só ter

feito 157 braças quadradas a razão de 280035 réis.
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Calçamento por administração.

Para esta obra mandou a Presidência por indicação que fiz em meo of-

Íicionumero2de26 de Outubro do anno próximo passado contraclar dous cal.

celeiros no Rio de Janeiro.

O Senhor Dr. Evaristo Xavier da Veiga meo collega na Repartição das

Obras Publicas da Corte/ correspoadeo perfeitamente bem a incumbência que

se lhe fez, conlractando uai raestr; c uai oficial de calceteiros peritos nesse

género de trabalho.

Com esta obra tem se dispendido 12:066^631 réis dos quaes mais de

metade forão fornecidos pela verba Obras Geraese auxilio as provinciaes.

Aquella sommafoi destribuida do seguinte modo.

Rua da Areia, das Pedras, ladina deste nome e rua da Misericórdia.

590 braças quadradas de calçamento somprehendendo

em toda extenção atterros e escavações com alturas medias de

3 o 6 palmos a razão de 130600 réis (preço médio) por bra-

ça quadrada 8:0240000

17 braças correntes de cano de esgoto com 2 1/2 pal-

mos de largura e 3 1/4 de altura para as aguas pluviaes de

grande parte das ruas Nova e da Misericórdia a 220900 réis

por braça corrente, prompta na razão de 4/5 3890300

Ferramenta e utensílios em bom estado, podendo servir

para outros calçamentos, e já servindo na rua Nova e na rua

Direita ™400

Transporte de 90 braças cubicas de atterro na distancia

de 48 braças da rua das Pedras para a ladeira do mesmo nome,

preparação e formação desse aterro 5400000

(Regulando assim 60000 réis por braça cubica)

Idem de 100 ditas ditas de dilo da rua Nova na distan-

cia de 95 braças para a mesma ladeira, contemplando sua pre-

paração e formação .... 1:1670168

10:5990868



Regala para esta distancia 1! #072 réis por braça cubica.

Rua Nova.

Escavação e preparo de 333 braças quadradas de leito

para o calçamento 1:1 130597

Neste serviço regula cada braça quadrada de leito preparado com esca-

vação media de 3 palmos de altura a 3#344 réis.

Regula neste serviço cada braça quadrada de leito com escavação media

dc I palmo de altura 1#074 réis.

Cumpre aqui observar que a direcção dada a obra do calçamento da rua

das Pedras c ladeira do mesmo nome, além de ter a vantagem pela desapropria,

ção das casas números, i, 3, 3, 7 e9 eda porção de terreno necessário entre

as casas números 3 e 5 para o endireitamento d'essa rua, pela módica quantia de

2:970;$000 réis, ainda teve grande melhoramento com o declive que lhe dei, faci.

lilando assim qualquer meio de commuoicação entre o bairro baixo e o alto desta

capital : com a notável economia que d'ahi resultou, porque sem esse declive e

consequentes aterros o transporte longo das terras, por necessidade, escavadas na

rua Nova, exigiria o dispêndio de algumas dezenas de contos de réis ;
quando

assim custará apenas cerca de 2:0000000 ;
por isso que leito em sua maier parle

só tem custado, como se vê acima, 1:1670168 réis.

Afim de dar melhor alinhamento ao prolongamento da ladeira das Pedras

propuz a desapropriação de parte da fronteira de Baxilio José Gonçalves de Noro-

nha em 15 do Maio ultimo, pela quantia dc 3000000 réis ;
para que comesse novo

Rua Direita.

Conducção de 22400 parallelipipedos do porto do Va-

radouro para a cidade alta ..........
Preparo de 96 braças quadradas de leito abaulado pa-

ra o calçamento -

2500000

103^166

3530166



6

alinhamento se tivesse sahida directamente para a praça do Tliesouro Provincial.

Em 21 do mesmo mez resolveo essa Presi dencia no sentido de minha proposta

como me foi communicado ; e estando effecluada a desapropriação l»revement
e

será demolida a dita parte dessa fronteira.

Tornando-se cada vez mais difficil a obtenção de pedra trazida a esta Pro.

vincia como lastro de navios, já por ser ella substituída em Pernambuco por areia,

e já pela especulação, que aqui se tem tentado desenvolver, propuz em 22 do dito

mez, de accordo com os fretadores de navios nesta capital, a paga de l#0O0 rs.

por tonellada de pedra posta em terra ; o que também parece justo desde que o
s

navios a comprâo nos lugares de que a trazem, e fazem despeza para descarre-

ga-la. V. Exc. acceitou a minha proposta, segundo me communicou em 22 de

Junho próximo passado.

Para o calçamento da rua Direita forão encommendados a João- Cancio

Pereira Soares, do Rio de Janeiro 200,000 parallelipipedos, justos a 142 réis ca-

da um, postos aqui em terra. Em tres carregamentos já ciiegarão por conta dessa

encommenda 96027.

Passeios das frentes áe casas particulares.

Com os das casas numero 8 de Agostinha Justiniana de Góes, numero 13

de José Francisco Soares, numero 14 de Maria Francisca de Sales, todas na rua

da Areia ; e com o da casa numero 21 da rua das Pedras do menor Luiz filho

de José Joaquim da Silva Pontes, dispenderão-se por ordem da Presidência, po r

ter em vista o estado de pobreza dessas pessoas, a quantia de 128#067 réis^

sendo, 278217 cora o da primeira, 28#150 com o da segunda; 140200 com o da

terceira, e 5805OO réis com o da ultima dessas casas.

Estando em vigora Postura da Camara Municipal desta capital, que obri-

ga os proprietários dos terrenos em aberto, a fazerem fronteiras e passeios em
suas testadas, nas ruas que se forem calçando, e não tendo até hoje sido postas

em execução, como parece que não serão apezar de varias reclamações de mi-

nha parte e recommendações dessa Presidência; não só para regularidade e melho-

ramento dessas ruas, como ainda para conservação do calçamento, aproveito a

opportunidade para de novo pedir providencias a V. Exc.
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Cano de esgoto da rua da Areia.

Em virtude de ordem da Presidência de 31 de M aio ultimo satisfazendo

—Nòs abaixo assignados,—por diversos moradores da rua d'Areia, fiz um traba-

lho provisório na importância de 19#360 réis á fim desse cano poder dar vaz5o as

aguas pluviaes, que envadião as casas dos sign atarios do mesmo—Nós abaixo as-

signados—A obra feita deve ser substituída por uma chapa de ferro estriado, as-

sentada ao nivel do passeio ; porque a experiência mostrou que a abertura que

mandei fazer dá franca passagem áquellas aguas ; evitando-se assim maior des-

pega com a construcção de um novo cano.

Estrada de rodagem desta capital para o povoado da Cruz do Espirito Santo.

Com a grande enchente deste anno no Rio Parahyba, esta estrada foi ar-

rombada em alguns lugares, soffrendo menos do que se devia esperar por terem

as aguas grande espaço na várzea desse rio, para espraiarem-se e perderem a ve-

locidade com que correrião era outras condições. Entretanto não sendo ella

feita e nem projectada em grandes extensões com altura baslantemenle superior

a dos terrenos que atravessa, foi por isso em muitos lugares coberta d'agua, que at-

tingio a 3, 4 e 5 palmos acima de seo leito. Os estragos cnuzados forão reparados

promplamente pe!a necessidade que havia de não interfomper-se o transito. Sua

conservação temroelhorado alguma couza nos lanços números 1, 2 e 3 recebidos de

finitivamente, e de que é conservador Jovino Fernandes Lima; apezar do que só tem

sido verdadeiramente boa a conservação do 21 lanço, também recebido definitivamen-

te o a cargo de Luiz da Gama Porto ; achando-se melhorados, porem ainda mal con-

servados, os lanços recebidos provisoriamente, apezar de minhas instantes reclama-

ções, porque não basta que um contracto diga em casos semelhantes, o contrac-

tante ó obrigado a conservar os lanços assim recebidos ; o que è essencialmente

indispensável é armar o Engenheiro Fiscal de laes obras dos m)ios necessários

para coagir, se fur preciso, o respousavol pela execuçãp das obrigações impostas

no contracto. E' para sentir que nesta obra, aliás, bem construída, se notem

as faltas que acabo de mensionar.

Forão recebidos provisoriamente: cm 27 de Outubro do anno próximo

passado os lanços números 14 e 15; em 16 de Janeiro o numero 13 ; em 12

de Março o numero 7 e em 29 de Maio tudo deste anuo, òs números 8 e 9.
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Prolongamento da estrada acima alè a Villa do Pilar.

Conlractado com o Engenheiro Dr. Antonio Gonsalvcs da Justa Araujo em

22 de Março a razão de 180700 réis por braça correnle, começarão os trabalhos

no dia 5 de Abril, tudo deste anno. Já se achão .-.oncluidos os estudos graphico s

eorganisados em plantas, que se estão passando alimpo para serem submettidas

a approvação de V. Exc. Melhor terreno, satisfazendo a todas as condições dese.

javeis, fez que de conformidade com o art. 2.° do respectivo contracto, fosse mu-

dado o traço que se havia julgado melhor, antes daquelles estudos, na exten-

são de 1500 braças.

A estrada, em seo ponto m3is baixo, começa logo com mais 3 palmos de

altura do que a da Cruz do Espirito Santo no ponto de juncção de ambas
;

peio que será preciso sobre esta fazer uma rampa com declive conveniente.

Sua extensão será de 12400 braças. Também íorão contractadas na mesma

data com aquelle Engenheiro quatro pontes de ferro, que devem ser lançadas so-

bre os rios, Muriquiqe, Acai, Gurinhem e Curimataú, pela quantia de 64:0000000

réis.

Estrada de Sanhauá.

Foi recebida provisoriamente a 13 de Novembro do anno passado, e de-

linitivamente a 18 Junho ultimo.

Muito pouco tem abatido depois de recebida delinitivamenle, e acha-sc

cm boas condições de conservação.

Rio Mamanguape.

Com meo officio numero 41 dc lo de Janeiro deste anno rcmetli ao an-

tecessor de V. Exc. a planta e o orçamento para o balizamento deste rio, na im-

portância de 3:500^000 réis. Os trabalhos projectados melhorarão consideravel-

mente sua navegação.

Cadeia desta Capital.

Com o rclelhamento deste edifício e o da cosinha do mesmo, caiadura dc

sua enfermaria e todos os reparos de que precisava dispenderão-se 1410150 réis.

Este edifício precisa dc ser todo caiado e pintado a olco.



9

Quartel.de Policia.

Para seo retelhamento, auginento do Xadrez dos soldados. Xadrez novo

para inferiores, divisão de um salão que servisse para duas companhias, apresen-

tei um orçamento da quantia de 637#000 réis. Destas obras foi por V. Exc. en-

carregado o respectivo commandante, sob minha direcção na parte technica.

Abastecimento d'agoa potável e illuminação a gaz corrente para esta Capital.

Por deliberação dessa Presidência de 9 de Março ullimo, foi celebrado com

o Dr. Antonio Gonsalves da Justa Araujo, Engenheiro civil e seos sócios Joaquim

da Cunha Freire, negociante na província do Ceará e o cidadão Thomaz Richid

Brandt, Engenheiro civil residente em Londres, o contracto para estes melhoramen-

tos dependentes de approvação daAssembléa Provincial.

Matriz desta Capital.

Este edifício, sendo executado pela planta que apresentei ao antecessor de

V. Exc., deve custar 150:000)5000 réis, de que devem ser dedusidos 30:000(5000

réis ena que monta o valor dos materiaes da antiga igreja, e, segundo calculo, cêrea

de 20:000$000 réis com que, por intermédio do digno Vigário, concorrerão os

lieis ; custando assim a obra nova 100:000^000 réis a Província, que com peque-

na differença seria o quanto ter-se-hia de dispe .der para a complecta reconstruç-

ão projectada da defeituosa Matriz velha.

Obras tendentes ao melhoramento do estado sanitário.

Dependendo os planos e orçamentos para canalisação d'agoa para o mata-

douro publico, para desobslrucção do rio Jaguaribe e para desecação da lagoa

próxima a esta cidade, de estudos preliminares, a que estou procedendo, e que
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exigem uivellamentos extensos, logo que o$ tenha concluído organisarei os respec -

ivos projectos para apresenta-los a V. Exc, segundo me ordenou em seo officio

tnumero 3504 de 17 do corrente mez.

£' quanto tenho a dizer sobre as obras e melhoramentos entregues a roeos

cuidados.

'

Deos Guarde a V. Exc. Parabyba do Norte 28 de Agosto de 1869.

Illm. e Exm. Sr. Dr. Venâncio José de Oliveira Lisboa, Presidente da

Província.

O Engenheiro civil.

Domingbs José Rodrigues.



ARHEXO F.

)9Mf

Inspectoria de Saúde Publica da Parahyba do Norte, em 30 de Agosto de 1869.

Mm. e Exm. Sr.

Em observância a ordem de V. Exc. constante do officiosob n. 3087 de
16 de Julho próximo passado, em que exige que eu apresente até o Gm do ca-

dente mez uma exposição circumstanciada sobre o estado de saúde publica na
Província, depois de miubas ultimas informações, afim de que V. Exc. possa con-

feccionar o Relatório que tem de ler na abertura da próxima sessão da Assembléa

Provincial, en passo a responder a V. Exc. o seguinte :

Tendo V. Exc. em data de 3 de Julho ultimo nomeado uma commissão

composta dos cinco médicos existentes n'esta capital, para investigar e informar

quaes as causas por que tem empeiorado u'timamente o estado sanitário d'esta

cidade, e tendo dita commissão, da qual fiz parte, depois de trabalhos regulares,

remettido á V. Exc. em data de 12 do corrente o resultado dos seos estudos em
ordem a satisfazer as vistas de V. Exc. entendo que hoje nada mais tenho a a-

creseentar aquelle minucioso relatório da commissão, ao qual poderá V. Exc-

recorrer, certo de que achará nelle prevenido tudo quanto cu poderá hoje dizer

com relação a salubridade publica desta cidade.

Continuando na impossibilidade de orientar á V. Exc. acerca do estado

sanitário do interior da Província pelos motivos já por vezes apontados em
meos relatórios anteriores, apenas posso hoje informar a V. Exc. que a varíola

se desenvolvêo epidemicamente na cidade de Areia e Alagoa Nova èm Maio, e

na villa da Alhandra em Junho.

Mas taes epidemias forão benignas, e só na cidade de Areia a varíola fez

maior numero de victimas. Nenhuma outra epedemia, me consta, qua tenha-se

desenvolvido no interior da Província.
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Teono a satisfação de asseverar á V. Exc. que o desenvolvimento da vac.

cina nesta capital tem sido de grande vantagem, a varíola, ha muitos annos,

não se tem desenvolvido epidemicamente, porque encontra quasi toda a popula-

ção vaccinada.

As vezes alguns casos apparecetn, mas a epedemia não se desenvolve

E creio mesmo que a forma e caracter epidemico da varíola já terião des-

aparecido de quasi iodas essas localidades do centro desla Província, se por ven-

tura o serviço dos comraissarios vaccinadores fosse feito convenientemente e por

um modo constante. Mas oppõe-se á esse feliz resultado, que era para dese-

jar, de um lado a inaptidão e desinteresse de muitos senhores commissarios, e do

outro a ignorância da parte baixa da pupulação que conserva a primitiva repug-

nância de receber em seo corpo nma peste e não a vaccina, esse salutar pre-

servativo que as nações civilisadas procurão desenvolver e propagar sobre as

populações desprevenidas.

Nada mais tendo a acrescentar, termino esca abreviada exposição instan-

do pela realisação das medidas hygienicas apontadas em meos relatórios anteriores

e sobre aquellas reclamadas ultimamente pela commissão medica, da qual fiz

parte como presidente por V. Exc. nomeado.

E certo da intelligencia e iUustraÇão de que V. Exc. dispõe para bem
apreciar os factos e questões ventiladas pela commissão com relação a esse im-
portante ramo de serviço publico, espero que serão providenciadas com urgência
as medidas hygienicas por nós reclamadas em beneficio da salubridade publica

desta cidade.

Deos Guarde á V. Exc.

Illm. e Exm. Sr. Dr. Venâncio José de Oliveira Lisboa, Presidente desta

Província.

O Inspector de Saudc Publica.

João José Innocencio Poggi.



ANNEXO G.

Illm. e Exin. Sr.

Cumprindo o oCQcio de V. Esc. de 16 de Julho próximo passado, venho
apresentar o relatório dos negócios concernentes á este estabelecimento depois

das ultimas informações prestadas.

Ha u'este instituto presentemente 34 educandos, tendo sido eliminados 2
por despachos dessa Presidência de 26 de Junho ultimo, e de 9 do corrente mcz.

E' em geral satisfactorio oseo aproveitamento nas matérias que aprendem

correspondendo a seo numero, e perfeita a educação que lhes é dada.

Alem dos estudos da instrucção primaria e de musica, os quaes são com-

mnns, os educandos adquirem educação profissional em duas olficinas fundadas

no mesmo estabelecimento, uma de alfaiate e a outra de sapateiro. Por este mo-

do se babilitão para viverem por seo trabalho.

Os alumnos são destribuidos do modo seguinte : 16 na musiea instrumen-

tal e 18 na de rudimentos e solfejos, 20 na officina de alfaiate e 14 na de sapa-

teiro. Ainda está longe o tempo em que possão haver outras officinas ; só

quando possua duplicado numero de educandos será opportuno abrirem-se outras.

Penso, quaDto ao ensino da musica, que é de mister crear-se c rcgulari-

sar-se, além da escola de cantoria, ou de rudimentos c solfejos, uma especial de

instrumentos desópro, que actualmente existe por mero favor do ajudante do mes-

tre daquella, o qual -ensina a tocal-os mediante pequena paga de io^OOO rs.

mensaes, com zelo, que folgo de reconhecer, digno de remuneração. Com tão

minguado vencimento não pôde este continuar no estabelecimento, e este não po-

de dispensar na actualidade o seo concurso, sem inconveniente. A instrucção na

musica c a execução nos instrumentos apresentou n'este anno consideráveis me-

lhoramentos.
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Tenho por mui conveniente que se deve tornar permanente o ensino de

instrumentos de musica, ensino que de todos os meios quepoderião ser lembrados

è sem duvida o que na actualidade se deve considerar o mais eíficaz para mais

promptamente habilitar os educandos a adquirirem por si mesmos a sua subsis-

tência, e até algumas das commodidades da vida.

Adiantados, como se achão alguns no conhecimento dos preceitos da mu.

sica em geral, e nas regras da harmonia e do contrapont o, e com a aptidão que

mostrão quasi todos, é de esperar, que em pouco tempo consigão habilitarem-se

para ganharem pelo menos o necessário para a sua subsistência, deixando de

serem pesados á Província, que, aliás, não pode já agora, abandona!-os de um

dia para outro, depois de comelles haver-se esmerado tanto.

Embora os productos das duas officinss sejão ainda diminutos, ósseos

trabalhos são promptiGcados com algum esmero.

Já é porem muito o que dos educandos aqui se lém obtido tocante a

qualidade do trabalho que vai-se aperfeiçoando menos lentamente.

O ramo do ensino elementarfoi estudado com algum proveito da parte

de alguns, a respeito porem de outros poucas provas tem dado de aproveitamento

de seos estudos.

A instrucção contribue poderosamente para o bem estar do individuo,

e promove ao mesmo tempo o progresso da sociedade. O estado não tem me-

lhores auxiliares do que a-juelles quesouberão por si mesmos, e com o seo pró-

prio trabalho, na esphera da sua justa actividade adquirir honrosa independência.

Alem das profissões especiaes que dependem de vocação e de circnmstan-

cias peculiares, ha elementos de instrucção indispensáveis que devem estar ao

alcance de todos. Todos precisão de certo gráo de desenvolvimento intellectual

para se poderem governar como homens e como cidadãos.

Com razão pois o Regulamento estabeleceo neste instituto a instrucção

primaria.

Aprenda o discípulo por um tnethodo expedito e claro a lêr, escrever e

contar ; saiba a grammatica de sua lingua : escolhão-se para sua leitura livros

simples e bem apropriados
;

faça o professor sentir aq alumno o valor das

palavras de modo que não as repita sem saber o que significiío
; aproveite

habilmente 3 occasião de lhe explicar no estylo mais singelo tudo quanto lhe

possa ser util na vida : é muito provável que por estos meios o professor con-

siga levar suavemente o alumiio até ao fim dos seos estudos com proveito deste,

e com a mais nobre e ligilima satisfação para si.
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Nisto cifra-se a importância do ensino primário, que não me parece ter

sido alé agora sufficientemente apreciado entre nós.

O estado sanitário do collegio não tem sido favorável como seria para de-

sejar, sem que entretanto se possa consideral-o mão, apezar dos casos de febres

intermitentes simples cujos curativos sSo fáceis.

Tenho tomado as medidas hygienicas para conjurar o desenvolvimento des-

sa moléstia.

Tolhido de manter mais de 36 educandos por não conceder a consignação

quantia para a manutenção de maior Ruraero, e por falta de accomroodaçâo nos

dormitórios ; achando-se, alem d'isto as círcurnstancias financeiras da Província

em apuros, embora seja-o tão diminuto pessoal de educandos uma causa das que

mais actnão no retardamento dos progressos que podia ter a instituição, tenho-

me abstido de fazer diligencias para attrahir maior numero de educandos, á vista

de laes obstáculos que cercão a instituição nos mais estreitos limites.

Na intima convicção de que as santas doutrinas de Jesus Christo, propa-

gadas nos Evangelhos pelos seos Apóstolos, constituem a base da mais pura e

verdadeira moral, emprego todos os meios para que os coUegiaes se compenetrem

delias, as comprehendão e as sigão. Só nellas podem adquirir amor ao estudo e

trabalho, para se constituírem merecedores do amparo divino, epara quando en-

trarem na vida social poderem captar a protecção e respeito de seos concidaçãos,

e com os seos próprios recursos ganhar sua subsistência, livrando-se de cahir na

mendicidade, fonte de todos osvicios e depravações. Não ha um só refractorio

áquellas doutrinas que se lhes vão enraizando nos corações.

E' convinhavel que o collegio tenha um Capellão, não só para celebrar o

Santo Sacrifício da missa, senão também para desvelar-se na direcção das cons-

ciências dos educandos, e no ensino da doutrina christã e das verdades evangélicas.

Passando ao estado material do edifício, cumpre-me dizer qne é uma neces-

sidade que cada dia se torna mais urgente a edificação da cosinha e enfermaria,

para cuja despeza foi votada a quota de Rs l:5OO#00O, na lei do orçamento pro-

vincial de li de Dezembro do anno passado n. 313.

Respeitosamente chamo a esclarecida atteneção de V. Exc. para a neces-

sidade também de construir-se um salão applicado para dormitório.
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Reconheço quanto a quadra aclual, que exige da parte dos depositários

da autoridade publica a mais severa economia, è a menos azada p ara a decreta,

ção de melhoramentos, que exijão augmento na despeza publica; mas também

tenho por certo que lia necessidades a que ainda com algum esforço comvem

altender-se para o aproveitamento daquillo com que já se dispende alguma som-

ma. Estão neste caso, em meo modo de pensar, as obras a que me refiro.

Outras providencias igualmente importantes, e que jáforão indicadas, exi-

gem despezas pouco compatíveis com o presente estado financeiro, e dependem

de circumstancias que a Província não pode fazer apparecer de um momento

para outro.

Não insistirei pois n'ellas, aguardando a opportunidade de sua adopção.

Cumpre-me en'retaoto infor mar ã V. Exc. que considero dignas de atlen-

ção as reflexões feitas no tocante á conveniência de fuudar-se o património do

estabelecimento de modo que a respectiva renda possa chegar para supprir suas

despezas quotidianas.

E' um estabelecimento que deve continuar a merecer a attenção do Gover-

no e da Assemblea da Província. O amparo e protecção que a instituição lhes

deve atè agora éo thermometro que assignala o grão de consideração que ella

lhes merece.

iNem todas as instituições podem desde logo prod uzir todos os fructos

desejados.

Muitas, por circumstancias especiaes, ou por causas que não se podem de

prompto remover, tem um desenvolvimento mais tardio, e dependente de acção

mais lenta do tempo.

V. Exc. com o critério que o distingue tomará estas considerações, como

em sua sabedoria julgar mais acertado.

Expondo-as com toda a lealdade e franqueza, cumpro uma obrigação.

Desde o 1.° de Dezembro de anno passado atè a data em que assigno

a presente exposição, tem sido feito por meio de contracto o fornecimento do

géneros alimenticios para o mesmo estabelecimento, e continua a sêl-o até o ul-

timo de Dezembro vindouro, em virtude de novo celebrado a 23 do corrente,

o qual por V. Exc. foi approvado em data de 26.

Evito todas as despezas supérfluas, restringindo-as ao que è rigorosamen-

te indispensável.
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A descida do valor da nossa moeda fiduciária lemprodusido encarecimento

de todos os géneros.

Neste momento a agiotagem, que havia influído, foi cohibida e a moeda
papel subio um pouco mais; porem os fornecedores continuão a vender os gé-

neros pelos mesmos exorbitantes preços, e algum tempo se passará antes que el-

les tomem as proporções do cambio. Taes são as razões em que me fundo para

pedir algum augmento no orçamento da consignação para o exercício de 1870.

Passando a administração do estabelecimento, cumpre relatar que a despe-

za no próximo passado exercício foi de Rs. 10:5065614, e a receita de Rs

11:381,5716.

Verificando-se existir um saldo de Rs. 8755102, sujeito porem aos venci-

mentos dos empregados e outras despezas relativas ao mez de Dezembro ultimo,

as quaes sendo realisadas em Janeiro do corrente anno, ficou aquelle saldo que

passou para o exercício corrente effectivamente reduzido a Rs. 42&H2.

Eis a classificação da receita daquelle exercício :

Saldo do anno de 1867 123-3781

Subvenção do Tbesouro Provincial. . 10:3835460

Comedoria do Professor 1325255

Banda de musica 245000

Officina de alfaite 244-5360

Dita de sapateiro 2905520

Cercado e pomar 1745340

Rs. 11:3815716

Passando a outra ordem de informações cumpre-me referir que é cheio de

salisfaçSo que tenho continuado á observar no estabelecimento a mesma ordem e

regularidade no serviço, os mesmos hábitos de moralidade que ali se hão mantido

constantemente desde a sua fundação, como é conhecido por todos os visitantes
f

e que o modo satisfactorio com que observão a instrucção e os trabalhos dos a-

lumnos, e com que se retirão bemdizendo a instituição, me parece ser uma pro.

va irrecusável de que ella continua a gozar das sympalhias, atlrahindo-as cada

ver mais pronunciadas.
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Não devo terminar sem informará V. Exc. que o pessoal do estabeleci,

mento tem preenchido regularmente os deveres a seo cargo.

São estas as informações que julguei de meo dever prestar á V. Fxc.

Digne-se V. Exc. de relevar os seos defeitos.

Deos Guarde a V. Exc.

Collegio de Educandos Artífices da Paraliyba, em 31 de Agosto de 1869.

>

tllm. e Exm. Sr. Dr. Venâncio José de Oliveira Lisboa, D. Presidente da

Província.

O Director

Antonio de Souza Gonvêa.



AHNEXO H.

Illm. e Exm. Sr.—Em cumprimento a portaria de V. Exc. de 3 do mez

próximo passado, pedindo para investigar e informar qua es as causas por que

tem impeiorado ultimamente o estado sanitário desta cidade e os meios de remo-

vel-as, vamos dar principio a este árduo, e difScil estudo ; mas, antes de encetar-

mos esta tarefa, asseguramos a V. Exc. que a mortalidade desta capital não tem

augmentado, o que provamos com a estatística obituária, fornecida pela secreta-

ria d'essa presidência.

Da leitura d'essa estatística vé-se, que em feral a cifra da mortalidade re-

gula pouco mais d'uraa pessoa por dia, e o anno passado o numero de óbitos

foi igual ao do anno de 1854, pouco maior que o da de 1864, e muito inferior

ao dos outros annos.

A nossa população deve portanto ficar tranquilla, e não supponha ella

que esta commissão de facultativos nomeada por V. Exc. para estudar as causas

de insalubridade significa que Iuctamos presentemente com alguma epidemia, ou

que alguma moléstia nova e grave tenha-se desenvolvido entre nós : apenas o go,

verno lembrou-se agora de melhorar as condições hyeienicas desta capital, por-

que n'estes Ires últimos annos tem fallecido diversas pessoas, que occupavão um

lugar mais elevado na sociedade, eisso tem causado maior impressão e dado lugar

a suspeitas de uma péssima salubridade, como se a morte escolhesse as suís vic-

liraas, respeitando as idades e a posição social do individuo, ou senão lhe fosse

ndifferenle entrar indislinctnmente na choupana húmida e acanhada do pobre, pi-

zar sobre os tapeies do salão do rico, ou as vezes assaltar o palácio dos reis !

Devemos entretanto confessar, que algumas moléstias reinantes tem n'esses

últimos annos tomado um caracter maligno ; de sorte que moléstias em soo co*

meço muito simplices derepente se revesiiãò de symptomas graves, as quaes rvem

sempre cederão ao tratamento melhor dirigido ; Condições melereologicas, ajuda-
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oas pelos focos de infecção, que infelismente existem entre, nós tem sem duvida

contribuído para aggravação dessas moléstias. Sc analysarmos a estatística obitua.

ria de outras províncias veremos que também no Rio de Janeiro, Bahia, Pernam -

buco e Pará, tem grassado com intensidade as fobres typhicas, a desynteria ou

camaras de sangue, portanto não são somente as condições de localidade, mas tam.

"bem causas geraes emais fortes que tem occasionado a aggravação das moléstias

acima referidas.

A capital da Parahyba situada sobre a margem direita do rio do mesmo

nome, tem uma população de treze mil almas pouco mais ou menos, eslá edifica-

da sobre uma lingoa de terra, comprehendida entre o maré o rio Sanhauâ afluente

do Parahyba, fica á uma legoa de distancia do mar, a partir deli a para o nascente

e parlindo do mesmo ponto em direcção próxima do norte á uma distancia de tre-

Jegoas do lugar onde se acha a fortaleza do Cabedelo, como atalaia da embocas

dura do rio Parahyba.—Seguindo do mar para esta cidade pelo lado do nascente

a uma distancia proximamente de 300 braças, o terreno eleva-se rapidamente i

altura media de 300 palmos, formando o bairro da cidade alta.—Deste lugar para

o bairro baixo, chamado Varadouro, forma uma encosta com direcção Norte—Su[
proximamente, descendo rapidamente termo médio 150 palmos para a bacia do

rio Parahyba.

O seo solo, segundo a opinião de pessoa habilitada, é composto de car-

bonato de cal, que geralmente se acha coberto por tuna camada de silicato de

alumina, conhecida sob a denominação de argilla.

Sobre esta camada se achão então os terrenos vegelaes de mistura

com os de alluvião propriamente ditos, onde as vezes predomina a a-

reia.—Estes terrenos vegetaes são de óptima qualidade para a cultura por serem
formados de húmus e detritos orgânicos em grande quantidade, e è por isso que

se vê a superfície do seo solo tapisada de abundante e viçosa vegetação.

Os ventos reinantes são os do sul, leste, nordeste e sudoeste, vulgarmen-

te apcllidado terral.

A vista do exposto concluímos que, a natureza geológica do seo sólo, a

sua configuração, com uma posição muito elevada acima do nível do mar, terreno

enchuto, coberto de matas, com fortes declives, que podem dar fácil esgoto as

agoas pluviaes, são condições essenciaes, para que estacidade seja muilo salubre,

mas uma vez que os factos não justificâo esta asserção, existem por conseguin-

te outras causas, que mais tarde demonstraremos, as quacs contribuem para

que a sua salubridade não seja completa.
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Não se nos venha hoje diser qào antigamente esta cupiíal era procurada

pola amenidade do seo clima e puresa do seo ar, porque era todos os tempos

reinarão as febres intermittentes simp lices e perniciosas, as febres typhicas outr'ora

denominadas, maligna, e as hyperemias e inflammacões das diversas vísceras

abdominaes, que por sua vez prodnzião as hydropesias, cujacifra sempre era

elevada no quadro obituário. -As febres eruptivas sempre grassarão com inten-

sidade e finalmente esta província tem sido como as outras visitada pelos terrí-

veis flagellos da—febre—amarella—e cholera-rnorbus.

Pelo mappa dos óbitos, occorridos desde 1850 até hoje, observa-se que

a mortalidade annual n'esta freguezia tem regulado de 370 a 450 pessoas, ex-

ceptuando o a nno de 1856, cuja mortalidade elevou-se a 1993 pessôas, por ter-se

desenvolvido n'aquella época épidemicnmente o cholera-morbus. No anno de

1866 a cifra dos óbitos subioá 540; mas n'esseanno grassou com intensidade a

dysenteria (camarás de sangue) que até hoje continua a fazer algumas victimas

pelo descuido no tratamsnto e falta de redimem dietético.—No anno de 1867 a

cifra foi de 397, o anno passado de 370, e no primeiro semestre do corrente

monta a 199. Passando, a analysar o quadro nosologico do obituário, e compa-

rando com os doentes, que fazem parte da nossa clinica, vemos que as molés-

tias predominantes e que fazem maior numero de victimas são o—Tétano dos

recem-nascidos, as febres intermittentes simplices, algumas perniciosas, as re-

mittentes, as infectuosas, como a typhoide. as hyperemias e inflammações chro-

nicas das vísceras abdominaes, as hydropesias symptomaticas das mesmas lesões,

a aniímia, as congestões e hemorrhagias cerebraes. a phttiisica pulmonar, e a

dysenteria.

Estudemos em seguida a etiologia das moléstias referidas a ver se encon

tramos n'esta cidade as condições para seo maior desenvolvimento.

O tétano dos recem-nascidos conhecido vulgarmente por espasmo.

tão commum nos climas quentes, é muito frequente entre nós pela falta de cui-

dado em expôr uma criancinha ;t acção do ar frio, existindo já no cordão umbili-

cal uma causa poderosa para sua manifestação.

Demais, logo que a criança é affectada d'esta doença os pais abandonão

ornai as forças da natureza, e nío procurão seguir um tratamento, porque re-

ceiãoque seos filhos, uma vez atacados do —spasrao—ficarão inutilisados, c pre-

ferem a morte, a vêl-os «nais tarde com os traços do idiotismo. Esta ideia é erró-

nea, c convém acabar com esse preconceito popular.
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As únicas moléstias, que podem produzir lai enfermidade, suo as me

.

ningo encephalites, as congestões e hemmorrhagias ccrebraes, tão frequentes na

primeira infância, por conseguinte estamos convencidos, que, havendo mais cau-

tella da parte dos pais, e, manifestado o mal, submettendo-se o tetânico a um

tratamento convenienie, muitos desses infelizes poderão se salvar e diminuir desta

sorte a cifra tão crescida de crianças que succumbem dessa moléstia, a qual re-

presenta annuaimente um quinto da mortalidade geral.

As febres intermittentessimplices, perniciosas, as remit-

tentes gástricas, que às vezes revestem caracter ataxico-

adynamico, as febres biliosas e as typhicas tem-se de-

senvolvido em maior escalla nesses últimos annos.

Nos casos mais graves manifestão-se ellas com symptomas typhoides e per-

niciosos tão violentos e compromettendo de tal sorte as funcções cerebraes, que

os doentes succumbem dentro de poucos dias, á pesar do tratam en lo mais enér-

gico e racionalmente empregado. À vista deste resultado nos inclinamos ao pa-

recer do presidente da junta central de hygiene publica do Rio de Janeiro, e as

opiniões de clinicos respeitáveis, os quaes n'esses casos empregão uma medica-

ção expectante rasoavel, dirigindo somente a poderosa acção medicatriz da natu-

reza e são pouco pródigos nas prescripções therapeulicas, receiando aggravar os

soffrimentos existentes, e accrescentar outros devidos a acção medicamentosa.

Remontando-nos ás causas determinantes dessas pyrexias, observamos

que nos climas quentes exercem os pântanos fatal e manifesta influencia, e até

podem reputar-se a mais poderosa causa pathogenica.

O miasma paludoso, as emanações que se desprendem dos terrenos em

cultura nos qnaes existem matérias vcgetaes em putrefacção, finalmente, em qual-

quer parte onde se encontrão matérias orgânicas, ar e agua em mutua decom-

posição, favorecida pela stagnaçâo e determinada pelo calórico, existem focos de

infecção, productores das febres em questão.

Se lançarmos as vistas sobre esta cidade, encontraremos taes focos ; por

exemplo, no bairro-alto, a lagôa e o rio Jaguaribe, ou antes o pântano Jaguaribe
;

no Varadouro, um mangue ao lado da estrada nova, que liga a ponte do Sanhauá

ao porto. As exhalações pútridas emanadas do cemitério, e em lodosos pontos

da cidade, nas ruas as mais publicas, charcos, immundicias, animaes em putre-

facção, canos de esgoto, e& são outros tantos focos a vomitar exhalações infecluo-

sas e miasmaticas em quantidade sufficicnle para determinar qua !qner dessas fe-

bres.
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As recahidas frequentes, o os estragos que as intermitentes deixáo na or-

ganisação, mostrão assaz que os meios, de que a sciencia medica pôde dispòr

contra taes febres, destroem apenas os seos accessos, sem poderem paralysar a

acção nociva e continua dos effluvios miasmalicos : é mister que a administração

empregue as medidas hygienicas para acabar com estas causas morbificas, con-

vencida, como deve estar, que os esforços da medicina por si sós são impotentes

contra tão funesta praga.

As hyperemias e inflamações chronicas do fiçado e baço são muito frequen-

tes, e que maior quota offerecem á mortalidade geral desta cidade.

As hyperemias do figado, parecem ligadas a exageração funccional do ór-

gão, sob a influencia de uma temperatura elevada. Elias se apresentão muitas

veses sós, outras vezes também ellas acompanhão a dysenteria e a febre paludosa.

A sua marcha é aguda ou chronica,. no primeiro caso pode adquirir em
pouco tempo uma grande intensidade e causar profundas alterações na textura do

órgão. Na forma chronica a hyperemia é insidiosa, passa desapercebida e só

depois de um tempo mais longo começa a revelar sua existência, produzindo gra-

ves desordens e quasi sempre a mórte do individuo.—O figado, segundo um Pa-

thologista, é um órgão paciente cujas lesões inflammatorias, até as mais graves,

produzem pouco abalo sobre o resto do organismo.

As alterações do baço parecem menos profundas que as do figado, tendo

entre si sensíveis analogias. Nas febres graves, é a congestão sanguínea do figa-

do que se observa e que dá ao órgão um desenvolvimento apreciável pela palpa-

ção, a esta hyperemia succede um certo grão de hyperthrophia e de induração.

A mór parte das alterações do figado tem por ponto de partida a hyperemia da

glândula, e as de causa paludosa tem alguma coisa do especial, a chronicidade

caracterisa a sua marcha e seos effeitos.

A anemia,— constitue por si só um estado palhologico extremamente fre-

quente. Ella ou é leve e compatível com as condições ordinárias da saúde, ou

então é profunda e, acarreta grandes perigos.

As causas desta moléstia são as mais variadas, desenvolvendo-se principal-

mente na convalescença das moléstias graves, e das febres de qualquer natureza,

• as quaes, auxiliada pelo miasma paludoso, vão pouco a pouco minando o orga-

nismo, se não enco.ntra da parte do individuo um tratamento enérgico, que se

opponha a sua marcha e um regimen dietético conveniente para modificar os seos

effeitos.
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Os eflluvios pantanosos actuando sobre o sangue, elemento por excellencia

vivificador do organismo, altera e distroe suas partes plásticas ou nutritivas-fibri-

na, albumina, caseína e globulina, e desta sorte rompe o equilíbrio que deve exis-

tir entre o systema sanguíneo e nervoso, e desordens as mais profundas se ma-

nifestão. • •

A ciasse desfavorecida da fortuna, habitando um lugar húmido, exposta

as intempéries das estações sem ter muita vez vestidos para resguardar o corpo,

e alimentos suficientes para reparar suas forças é a que mais se acha sujeita

aos ataques desta doença, e offerece ura contingente maior a estatística obituária.

Hyáropesia os engorgitamentos chronicos do fígado, e baço de que já

tratamos, quando não são combattidos por uma medicação regular, ajudados pe-

la anemia consecutiva á estes padecimentos, produzem o desenvolvimento da as-

cite e anasarca, que fornecem todos os annos nma cifra avultada a mortalidade.

As moléstias de tubo intestinal são communs principalmente na primeira

infância, e as attribuimos ao aso dos alimentos farináceos, que muito cêdo

dão as crianças em substituição do leite, de sorte que esta alimentação fatiga os

intestinos, produz cólicas, pneumatose intestinal e mais tarde quando chega a

épocha da dentição, estes incommodos encontrando o organismo enfraquecido se

aggravão, os vómitos e uma diarrhéa abundantes põem termo a sua existência.

A vista disto aconselhamos que as crianças se alimentem com leite mater-

no, e somente depois que seo organismo tiver tomado vigor, lhe concedão a mu-

dança de alimentos.

Dysenteria esta moléstia grassou epidemicamente no anno de 1864, fa-

zendo muitas victimas principalmente entre as crianças, continuou nos dous annos

seguintes, recrudescendo nos mezes de Abril á Junho, e parece que tem se tor-

nado endémica, por quanto ainda hoje observão-se alguns casos.

Dividimos as causas desta doença em predisponentes, determinantes e

especificas.

Entre as primeiras figurão o clima quente, as mudanças de estação, os •

miasmas desprendidos dos verdadeiros focos de infecção, sobre tudo os miasmas
animaes, os eflluvios emanados de substancias putrefeitas e dos detritos pútridos,

provindo dos montureiros, cemitério, agoas estagnadas e dejecções humanas.
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Tem-se visto indivíduos contrair esta moléstia, assistindo a uma exhumà
çao, a autopsia cadavérica e a limpeza d'um esterquilinio-Pringle affirma que u-
ma pessoa foi atacada de dysenteria, respirando o cheiro do sangue humano
putrefeito, que se achava encerrado n'uma garrafa arrolhada.-Está averiguado
queeffluvios da natureza dosqueacabão de ser mencionados são prejudiciaes a
saúde e aptos para produzir as febres typhicas, o lypho, e as perniciosas.

Se no meio occupado por estes miasmas apparecem outras moléstias,
como a dysenteria, não é em consequência d'uma provocação fatal e necessária

;

mas sim porque o ar viciado pelos miasmas, e viciando também as funccões
nutritivas, dispõem o organismo a ceder a qualquer causa nosogenica intercur-
rente, e portanto se as condições exigidas para obrar a causa especifica estabele-

cer se, nada é mais racional do que ver surgir uma epidemia consecutiv?, em
que a atmosphera miasmadca interveio com causa predisponente. Em fim o mi-
asma pútrido é um facho levado ao fóco onde se accende a dysenteria, que tem
sua causa especifica própria;

Alguns práticos preocupados, e com razão, da acção preponderante do
elemento paludoso sobre a maior parte das manifestações pailiologioas dos pai-

zes quentes, vendo cm muitos lugares a febre paludosa nascer e dcsenvolver-se

simultaneamente
;
derão aeslasduas moléstias uma etiologia commum.- Outros

attendendo que em muitos paizes onde reinão as febres paludosas com uma
intensidade extrema, entre tanto que são raros os casos dé dysenteria, considerão

o miasma paludoso tendo uma influencia remota, predispondo somente a contrair

esta moléstia pelo enfraquecimento orgânico, anemia e cachexia que ellc determina.

As causas determinantes são o excesso e vícios do regimem alimentar, o
uso de alimentos de má qualidade, o abuso das bebidas a'coolicas, o uso dc uma
grande quantidade d'agoa. principalmente quando o corpo está aquecido e em
plena diaphorese. e o resfriamenio instantâneo da pelle.

. A causa especifica é admillida por alguns patliologistas eclles considerão que

existe um miasma especial para o s^o desenvolvimento, c que as outras causas

só fazem preparar o terreno, onde tem de germinar mais tarde a semente mor-
bifica.

Deixemos de parte esta questão de grande magnitude, que pouco adianta

ao nosso estudo, e nos levaria muito longe ; mas uma vez desenvolvida a molés-
tia o contagio influe muito na sua propagação, e pensamos que ellese exerce pelos

effluvios infectantes das evacuações intestinaes.
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Encontraremos por ventura as causas acima apontadas nos fócos de insa-

lubridade desta cidade?

De certo que sim. As agoas estagnadas, as emanações pútridas exhala-

das do cemitério e matadouro são suficientes para predispôr o organismo a re-

ceber a causa especial d'esta moléstia, (se é que ella existe) se actuar principal-

mente na estação invernosa, onde temos notado a sua recrudescência.

A phtkisica pulmonar tem se desenvolvido n'esta cidade com mais for-

ça n'esses últimos annos e tem regulado no obiiuario 15 a 20 pessoas annnal-
mente.-Esta cifra é um pouco elevada, e como tem succedido o mesmo nas ou-
tras províncias, parece que a proporção que caminhamos na senda do progresso,,
vamos prestando maior contingente a esta doença, que ainda hoje zomba dos
recursos therapeuticos.

Não temos em mira tratar das causas do seo desenvolvimento, porque
«lias são tão numerosas e variadas, como é ainda desconhecida a sua natureza
-Diremos apenas que as condições de insalubridade já referidas, ten do todas por
fim enfraquecer o organismo, e atacar de preferencia a nutrição em geral, muito
contribuem para sco desenvolvimento. A sua propagação é devida em grande
parte também a falta de policia medica, de que usão os paizes mais adiantados em
civilisação.

Congestão e hemmorrhagias cerebraes. Das moléstias encephalicas são a
congestão e hemmorrhagias cerebraes denominadas pelo vulgo-stupôr-qne maior
quota dão a cifra obituária.

Coincidindo a manifestação de alguns casos com a elevação exagerada da
temperatura e diminuição na pressão atmospherica, e tendo nós presenciado este
anno tres casos da mesma moléstia n'um dos dias mais quentes do verão, estamos
convencidos que essas influencias melereologicas, favorecidas por outras causas
que nos são desconhecidas, tem contribuído para a apparição frequente d'esses
estados mórbidos.

Causas de insalubridade d'esla cidade.

O cemitério publico, estabelecimento de humanidade e que aliás merece
todo nosso respeuoe veneração é um verdadeiro e mortífero fóco de infecção.
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Além de sua má situação num lugar biixo, exposto aos venlo« sulesu-

J doeste (terral) que diariamente arrasta para a cidade os miasmas que d'ali se des-

prendem, a coustrucção dos carneiros é péssima, e não se observa nos enterra-

y mentos a mais insignificante regra hygienica.

/" Circulado por um muro pouco espesso, fizerão as catacumbas sem alicer.

ce. encostadas a este muro, e apenas d'elle separadas por um tijolo á galga, em-

pregando n'esta obra tijolo e argamassa de má qualidade.

Náo tardou muito que os carneiros assim construídos fosse ir crivados de

fendas por todos os lados, sobre tudo peia face superior, contribuindo para isto

não só a humidade depositada pelas chuvas, como também a gra nde força re-

pulsiva dos gazes desprendidos do cadáver em putrefação ; dcsor te que facil-

mente esta fina parede, que adlieria ao muro, teve -de fender-se, e este. a

chando-se rachado em innuraeros lugares, tem dado passagem aos líquidos e ga-

zes do corpo ali encerrado.

Referio-nos o seo primeiro administrador, que observou sangue derramado

pelo lado externo do muro, e que provinha d'uma catacumba onde ha poucos

dias havia sido enterrado um corpo, que outra vez abrindo um carneiro, sal-

tou uma cobra, que fazia companhia aos restos mortaes do corpo ali fechado, o

que revela claramente a fácil communicação que existe entre os carneiros e o ter-

reno externo.

Custa-nos patentear estes factos, mas ò preciso que a verdade se appre-

seule em toda a sua nudez.

As vezes o máo cheiro exhalado desses lugares c tão forte que incommoda

muitas vezes as pessoas que entrão n*aquelle sitio, ou que frequentão a estrada

que vac para o sitio da Graça.—As catacumbas que se áchão cm peior estado,

são as da Ordem 3.
a do Carmo, as da Irmandade do Santíssimo Sacramento, e

as da Misericórdia.—Estão se reformando as da Irmandade das Mercez que são

as únicas espaçosas.

O enterramento nas cóvas, é muito prejudicial a saúde publica pelo mo-

do por que é feito.

Cavão uma profunda sepultura para tres e quatro cadáveres que vão sen-

do sobre postos, e depois cobertos por umn camada de dous palmos de terra,

c somente a fechão definitivamente quando o numero está completo.

Yé-se portanto que se passar alguns dias (como tem succedidn) em que

não se dè algum óbito para completar o dito numero, ficará o cadáver sepultado

muito próximo da flòr da terra, e os miasmas pútridos sairão destas sepulturas
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e infeccionarão o ar ambiente.— Não è preciso que se dê ahypothese appresen-

tada, basta haver uma noate chuvosa para ficar inutilisada no dia immediato a-

sepultura.

Em consequência das emanações pútridas que se desprendem dessa* se-

pulturas e catacumbas tão arruinadas, e que são lançadas sobre a cidade pelos

ventos sul e sudoeste, temos o ar que respiramos impregnado de princípios

miasmaticos e deletérios, produzindo as febres typliicas e outras moléstias,

intecluosas.

Matadouro.

O lugar escolhido para matadouro apresenta todas as condições, que a

hygiene aconselha para estabelecimento desta ordem ; mas as principaes, e que fo-

rão assignaladas pela commissão nomeada para a escolha do terreno, forão esque-

cidas comp!etamente na sua construcção, e podemos consideral-o hoje, como um

dos focos de infecção apezar de sua excellente localidade.

A commissão escolheo aquelle local porque, além de outras vantagens, ti-

nha abundância d'agoa, que deveria ser encauada para o estabelecimento, cons-

truindo-se igualmente um cano de esgoto, que desse fácil .sahida as mesmas agoas

para o rio, que Sca muito próximo.

Deste modo, o sangue das rezes mortas, as matérias fecaes e as agoas de

lavagem são flcarião ali depositadas para soffrer mais tarde a fermentação pútrida,

que se observa nas proximidades daquelle sitio.

Visitamos este lugar e ficamos admirados de ver a quantidade extraordiná-

ria de sangue estagnado em putrefação no próprio rego de esgoto, que existe

obstruído, viciando assim o ar que ali circula.

Não foi sem repugnância que nos aproximamos daquelle lelhal foco de in-

fecção.

Esterquilinios nas mas desta cidade.

Em qualquer paiz, onde tem penetrado um raio de civilisação, o asseio das
ruas e das praças é um dos cuidados mais sérios das municipalidades ; entretan-

to aqui o que observamos ? as ruas mais publicas servem de deposito ao lixo, im-

mundicias, animaes mortos e até aos excrementos, e muitas vezes não se pôde atra-

vessar certos pontos da cidade pelo cheiro fétido que delles se exhala.
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Os corpos gazeiformes, que as immundicias sob a influencia do calor fa-

zem subir ao ar que respiramos e em que vivemos, são numerosíssimos e extre-

mamente nocivos â saúde.

Sua inGuencia sobre o organismo é muito análoga a dos pântanos e assim
como estes, elles alterão as partes constitutivas do sangue e o elemento nervoso.—
E' por isso que apparecem entre as pessoas sujeitas a laes iuflnxos, ooryzas re-

beldes, bronchites. anginas e typhos, & •

Causas melereologicas.

E' notório que n'esta província, havia outrora duas estações bem distinc-

tas uma era o inverno que apparecia nos seis mezes interme dios á Março e A-

gosto.—A outra estival que decorria de Setembro a Fevereiro.

Na actualidade, porem, ama só estação parece existir, em que apenas se

mostrão alguns dias de chuvas, noutes frias e asssás húmidas, succedidas por dias

abrasadores, raros trovões e relâmpagos.

Ora, essa falta de inverno, c continuado e ardente calor diurno, que se

tem observado, favorecendo o phenomeno da fermentação pútrida, activando a

evaporação das agoas, e por tanto a dos princípios meptiiticos que n'ellas sege-

rão, a ausência de descargas eléctricas (trovões) as mudanças rápidas, e em tem-

pos incertos da pressão e temperatura atmospherica, emfim a excessiva humidade

e frio durante as noutes, succedidas por dias calmos e quentes, são causas pode-

rosíssimas para producção e manifestação de muitas moléstias, mormente das fe-

bras infectuosas.

Pântanos.

Os hygienistas designão pela palavra pântanos, toda porção d'agua estag-

nada ou levemente agitada, c que pode prejudicar a saúde do homem pelos pro-

ductos de sua evaporação. Por conseqaencia os paúes, brejos, charcos, lagos,

tanques, poços, ribeiros, lodaçáes, canos de esgoto e todos são considerado

como outros tar.tos pântanos, sempre que actuados pelo calórico determinarem â

decomposição de matérias orgânicas, e desprenderem eflúvios nocivos a saúde.

As causas producloras dos pântanos são : a falta de esgoto das agoas na-

turaes, provenientes das origens ou das chuvas, pela pouca inclinação do sólo e

depressões que apresenta em forma de bacia: a maior ou menor empremeabilidade

do terreno : na fóz dos grandes rios a resistência que se oppõe á corrente deste9
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por causa do lôdo que se accumula em sua embocadura, determina os successivos

deposito* de matérias orgânicas arrastadas por elles, e dá ! ugar a estagnação

das agoas : além disto outras causas, que deixamos de ennumerar para não tornar

mais infadonho este trabalho, podem dar lugar a formação de pântanos . Lan-

-çando as nossas vistas sobre esta cidade encontraremos as condições que acabamos

de enunciar e que são necessárias para a formação delles ?

Sem muito esforço responderemos pela affirmativa e passemos a demons-

trar. Próxima a esta cidade existe uma depressão no terreno que forma ali uma ba.

cia que lem na opinião do engenheiro da província, um perímetro de cerca de

meia legoa, para onde se precipitão e permanecem estagnada s as agoas pluviaes

dos terrenos visinhos.—Outr'ora esta lagoa era bastante extensa e muito profunda,

mas hoje pela falta de inverno que tem havido n'esses dous últimos annos, e

pela evaporação constante, durante o calor ardente do verão, acha-se reduzida a

uma pequena área. Ella é um viveiro de golphos, algas e outras plantas ; assim

como de sapos, sanguesugas e outros animaes aquáticos ; é circulada de vegeta,

ção e até mesmo de algumas arvores, que nas estações invernosas ficão em par-

te mergulhadas nas suas agoas. •

Corta esta cidade na direcção de leste o rio Jaguaribe, que nascendo das

t
erras de Manoel dos Passos, na lagoa grande, passa por diversos sitios, pela

ponte de Tambaú e vem derramar depois d'um trajecto de 3 legoas suas agoas no
mar, no lugar denominado—enseada do Verso—A foz deste rio acha-se obstruída

ha mais de três annos e não dando fácil sahida as suas agoas, estas se vão
accumulando nas suas margens, dando lugar a estagnação e ao desenvolvimento
d'nma vegetação abundante e de animaes aquáticos.

Com a construcção da nova estrada, que liga o porto â p onte do Sanhauâ.
ficou um grande espaço antigamente guarnecido de mangue, e hoje convertido n'um
lodaçal immenso onde se precipitão as agoas do rio Parahyba, as quaes enlrão
com a enchente do mar pelas bombas que ali se achão.

A estagnação destas agoas salgadas deve entreter nas matérias orgânicas
ali depositadas uma fermentação constante, donde se desprendem com o calor ef-
fluv,os ....asmáticos. Quantas vezes ao passar pela estrada custamos a respirar as
exhalaçues, que-emanão tosse charco, as quaes incommodão a certas horas do
dias as pessoas que habitão nas circumvízinhanças.

A vista d'estas breves reflexões, hesitaremos em considerar a lagóa. o rio
Jaguaribe e o mangue ao lado da estrada como outros tantos pântanos ? Não reú-
nem elles as condições de que trata a hygiene para sfrem assim designados '
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Pois bem: de todos oss«s lugares se desprendem miasmas paludosos ou

antes «ão elles verdadeiros laboratórios, onde se fabricão todos os miasmas febrife-

ros.—Os effluvios dos pântanos podem ser levados a grande distancia pelos ven-

tos, constituindo correntes miasmaticas, mais ou menos nocivas, segundo a ex«

tensão dos pântanos, e as circumstancias que favorecem o desenvolvimento de suas

emanações.

Para avaliarmos os effeitos que os pântanos exercem sobre a economia bu.

mana, basta ponderarmos na sua influencia sobre as vegetaes e animaes.

Se as plantas próprias dos pântanos prosperão e crescem vigorosas, não a-

conleee o mesmo tom os vegetaes que nascem na suas proximidades, estes são

languidos, as arvores enguiçadas, os fructos sem sabôr.e nem aroma. Os effeitos

sobre os brutos não são menos sensíveis : os animães domésticos apresentão uma

constituição fraca, temperamento lymphatico, são magros, de carnes molíes, mui-

to aquosas e insípidas. Até os peixes por sco sabor ao lôdo, não agradão ao

paladar tanto comoos das agoas correntes.

Uma notabilidade da universidade de Coimbra, fallando dos effeitos dos

efflnvios pantanosos sobre o homem, assim se exprime « Os povos que habitão

localidades pantanosas apresentão um typo particular, tem impresso em su-

physionomia o cunho do meio onde vivem.—Estatura mediana ou pequena, cons-

tituição frouxa, temperamento ly nphatico na maioria dos indivíduos, pelle desco-

rada, carnes molles. ventre volumoso, hyperemias das vísceras e mais frequente*

mente do Sgado e baço, predomínio de fluidos brancos e tendência para hydrope-

sia, languidez no exercício de suas fancções, sobre todo cerebraes : eis os traços

mais salientes das organisações, que se desenvolvem èra almospheras pantanosas. »

Não se achando bem determinada a composição e natureza das emanações

dos pântanos e de suas agoas, trabalho árduo é por certo o estudo
.
da acção,

que tal modificador exerce sobre o homem.

Os efíluvios dos pântanos, introduzidos na economia principalmente pelas

vias aéreas, produzem, como quer Andouard, uma intoxicação especial, cuja

forma bem que variável, é constantemente representada pelas febres intermiten-

tes, remi tlentes e hyperemias visceraes.

Fourniere Begia, dividem as moléstias observadas nos
.

lugares pantanosos

em duas ordens: umas isemptas da reacção febril, asontras caractertsadas pela

febre.—As primeiras são algumas diarrheas, dysenterias e moitas vezes o chole

ra : notando entre as segundas as fêbres intermittcntes, as remittentes simples e
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perniciosas, e as (ebres continuas, denominadas ataxicas.—Tanto maior for a ab-

sorpção dos miasmas, quanto mais grave será ;i intoxicação, todavia nem sempre

se manifesta logo, antecede de ordinário um período de incubação.—Em fim de

vemos considerar as febres de origem paludica, como uma intoxicação lenta, ti -

cando os indivíduos mais sujeitos á acção da causa pathogenica, quando vivem

em localidade pantanosa, é por isso que ellas se tornão mais rebeldes ao trata-

mento, propensas a recahidas, o que se comprova pelo facto, frequentemente ob-

servado de se curar expontaneamente, mudando para lugar sadio a maioria dos

sezonaticos.

Eonsethos hygienicos para remover as causas de insalubridade da capital.

Em todos os tempos, em todos os paizes, em todos os lugares, sempre

mereceo a salubridade publica o maior cuidado e zelo dos governos.

Parece que o instincto de conservação, ou a lucta incessante da vida con-

tra a morte obrigarão os sábios desde épochas as mais remotas a promulgar precei-

tos para conservar a saúde e prolongar a vida ; e a policia da salubridade era

confiada aos seos mais distinctos cidadãos. O ar, os alimentos, as habitações quer

publicas, quer particulares forão consideradas como tendo uma influencia directa

sobre a saúde, e desenvolvimento phisico e intellectual dos povos.

De facto o ar é mais necessário à vida do homem do que a alimentação.

Se o ar é insalubre, os alimentos qualquer que seja a sua quantidade, não
são sufficientes para manter as forças e a saúde.

E' o ar que obra primeiro sobre nossos órgãos, e que á todos es instantes

penetra nos pulmões
; quando puro, e em quantidade normal é um principio de

vida, alterado em sua composição é um veneno, que leva com sigo o gtrmen da
destruição.

Se os Bygienistas estão todos de accordo sobre os grandes males, que
um ar viciado pôde produzir, convém que escudados com sua autoridade nos
esforcemos em melhorar as condições hygienicas d'esla cidade, fazendo com que
seos habitantes respirem um ar mais puro, habitem em casas con struidas secundo
as regras da hygiene, e usem finalmente de uma alimentação sã, própria" para
reparar e dar vigôr as forças do organismo.

O cemitério publico, como já dissemos, foi mal coUocado, e peior conslrui
do. Seria conveniente á bem da salubridade, que fosse edificado em um Iu«ar
levado, distante das habitações, em terreno secco e próprio para os enterramento.,
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ao norte ti 1 ciil i L\ do maneira que os ventos sul e sudoeste, não passeai sobre

elle depois de se ler impregnado de exualações miasmaticas; onde hajão carneiros

de paredes espessas e bem ligadas e melhor serião que fossem subterrâneos, e

onde se fação cóvas com 7 e 8 palmos de profundidade, guardando entre si a dis-

tancia conveniente.

No caso que a administração insista na sua conservação ó ner.essariu me-

lhorar as suas condições hygienicas, e para este fira lembramos o seguinte : cimen-

tar todo o lado externo do muro, a parte superior e externa das catacumbas afim

de impedir a estagnação das a>roa> pluviaes, e facilitar o seo esgoto ; cimentar i-

gualmente o interior de todas as catacumbas, e dar entrada para o terreno dos

líquidos, que correm do cadáver em putrefaçãn ; fazer um passeio de 4 palmos de

largura em roda dos carneiros, e deste modo substituir ao alicerce, que falta

completamente ; não conceder que se façJo novas catacumbas sem separal-as do

muro por meio de uma grossa parede, ou melhor adoptando -se osystemados

carneiros subterrâneos, que devem ser espaçosos. As covas devem ter 7 palmos

de profundidade, e de modo algum deve-se consentir que seja sepultado mais de

um corpo, na mesma cova, que será fechada definitiva e immediatamente. Pode-se

todavia, ter algumas sepulturas com profundidade suffleiente para dous corpos,

com tanto que possão ser preenchidas e fechadas no mesmo dia; Será util a cons-

trucção de carneiros especiaes para creanças*

Deve-se finalmente plantar alguns cyprestes e flores que alem de aformo-

sear o cemitério trará a vantagem de purificar o ar.

Se isso não fôr efectuado, cremos que as febres typhicas continuarão a de-

senvolver-se. como tem succedido n'esses últimos annos.

As medidas que devem ser adoptadas no matadouro, são: encanar agoa do

riacho para o estabelecimento para lavar o sangue das rezes mortas, e matérias

fecaes, ladrilhar com pedra de canária o iugar onde se faz a matança das rezes,

e desta sorte impedir o deposito do sangue, que tem de putrefazer-se, e por fim

construir um cano de esgoto de pedra com o declive necessário para dirigir estas

agoas de mistura com o sangue para o rio Sanliauá. que dista poucos passos do

edifício.

A' propósito do matadouro, não podemos continuar sem fallar nas car-

nes expostas ao consumo publico, que não raras vezes são denegridas e magras,

proveniente de rezes cansadas e que soffrião moléstias.

Em todas as capitães, as carnes, antes de ser expostas á vendagem são

examinadas por um medico par « conhecer de sua qualidade.—Mandar construir*

novos açougues, pela maneira, que a sciei.cia indica, isto é que sjjão altos, com
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portas elevadas e munidas de grades, para que depois de fechados possa o ar ser

renovado, com balcão de pedra que deverá ser lavado constantemente ;
afim de que

não fiquem adherentes fragmentos de carne, que mui depressa podem expen-

mentar a fermentado pútrida, e invadir as carnes ahi existentes
;
proh.bindo-se o

uso de instrumentos mal afiados e contundentes.

Fiscalizar os géneros alimentícios, expostos á venda no mercado, exami-

nando os agentes da camará comattenção a farinha de mandioca, que muitas ve-

zes éde má qualidade, rica de substancia lenhosa, e por conseguinte destituída de

princípios próprios á nutrição.

Quanta ao lixo, animaes mortos e outras immudicias. lançadas nas ruas,

beccos e ladeiras é da competência somente da municipalidade, que deve despertar

do somno profundo da indifferença e fazer executar as suas posturas por meio dos

seos agentes, auxiliados pela policia.

Convém, pois que ella mediante certo estipendio mande limpar constan-

temente as ruas e praças, multar aquelles indivíduos, que não conservarem asseia-

dos os seus quintaes.~B' com dedicação e patriotismo, que se pode conseguir o

asseio e limpeza da cidade, do contrario è demonstrar aos olhos do estrangeiro o

quanto nos achamos atrasados em civilisação.

Outrosim, faz-se mister que a camará municipal, marqne os lugares para

serem depositadas as immundicias, que ali soffrerão de tempos á tempos uma in-

cineração, e as que não forem combustiveis serão destinadas à fecundação dos

terrenos.

Para esse fim indicamos, no Varadouro o mangue ao lado da estrada pa-

ra deposito do lixo dos' moradores desse bairro ; e na cidade alta, junto ao con-

vento de S. Francisco existe um sitio, do qual poder-se-hia desapropriar uma par-

te do mesmo para serem lançadas as immundicias do bairro alto.

Para distrair os pântanos apresentamos as seguintes medidas : fazer- se

um cano com direcção ao rio, para esgotar as agoas da lagoa , a qual nos parece

que nenhnma vantagem offerece ao povo, entretanto esse terreno poderá ser

aproveitado para a cultura ;
limpar todo o rio Jaguaribe, destruindo a abundante

vegetação, que se acha accumulada no leito, e que impede a corrente das ago<s,

e desobstruir ao mesmo ,tempo a sua fóz; entulhar por fim o mangue ao lado da

estrada de que já temos tratado.

Na edificação das casas seria de summa Nvantagem qne se observassem nas

construcções os preceitos da Hygiene que já mais deverão ser sacrificados aos ca-

prichos e vontade de cada um. A habitação deve ser solidamente edificada, bem

arejada e de um accesso fácil, bem esclarecida, ençhuta * asseiada, e guardando
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em suas devidas dimensOes aberturas correspondentes e regularmente dispostas.

Se a promulgação de medidas e leis que tendem á semelhanie fim fosse acom-

panhada de sua exacta e fiel execução traria por certo grande beneficio a popula-

ção, assim como o aformoseamento da cidade.—Então cessarião as construções ir-

regulares, que todos os dias se fazem nas ruas mais publicas, as quaes estão em

perfeito antagonismo com as boas condições de salubridade.

São estas as considerações que julgamos conveniente appresentar á V. Exc.

e se o nosso trabalho não se recommenda pelo seo merecimento, ao menos deno-

ta a melhor vontade em esclarecer a presidência, em uma questão tão difficil e

meliodroza.

Fazemos votos para que V. Exc. aproveitando os conselhos, que a scien-

cia recommenda, e que a humanidade exige, ponha em pratica essas medidas,

e deste modo a população desta capital, agradecida bem dirá a administração de

V* Exc. á quem Deos Guarde.—Parahyba 12 de Agosto de 1869.—Illm. e Exm.

Sr. Dr. Venâncio José de Oliveira Lisboa, Presidente desta Província.

O inspector de saúde João José lnnocencio Poggi.

Dr. Francisco Jacintho Pereira da Moita.

Dr. Antonio da Crux Cordeiro.

Dr. Abdon Felinto Milanês.

Dr. Jacintho Silvano Santa Roza.



ANNEXO 1.

IHH»

N. 3Io7.—2.
a Secção.— Palacio do Governo da Parahyba, eni23 de Jullio

de 18<39.—Transmitto á Vmc. as plantas dos oito primeiros lanços e respectivas

bombas da estrada de rodagem projectada da Cruz do Espirito Santo á villa do Pilar

,

afim de que Vmc. examinando-as, informe com seo parecer se estão ellas de con"

formidade com o contracto celebrado pela Província com o Engenheiro Antonio

Gonsalves da Justa Araujo ; declarando se o traçado nas plantas é rigorosamen-

te o mesmo consignado no contracto ; se o com eífeito o mais conveniente ao pu-

blico, ou admitte alterações vantajosas, e quaes estas sejão; finalmente se oíTende

os proprietários dos engenhos Santo Antonio e Calabouço, como elles representão,

e YtiC. verá da petição junta, que me será devolvida, de D. Maria do Patrocínio

de Mello Azedo
; devendo n'estecaso scr-me indicada a natureza do prejuízo, e cal-

culado o seo valor provável.—Deos Guarde á Vmc. -Venâncio José de Oliveira Lis-

boa.—Sr. Engenheiro da Província.

N. 150.—Ilim. cExm. Sr.-Em cumprimento ao que V. Exc. me ordena

em seo ofticio n. 3137 de 23 do corrente mez, tenho a informar que o traçado dos

oito primeiros lanços da estrada de rodagem do povoado da Cruz do Espirito

Santo á villa do Pilar está de conformidade com o respectivo contracto, que de.

termina que a estrada partindo do dito povoado, vá ter ao engenho Santo Anto-

nio, c. pr>«ss próximo e por detraz do engenho Cobé.—Para poder responder sa-

tisfatoriamente ao segundo ponto designado no dito officio de V. Exc. convém

dizer, que nos annuncios para o recebimento de propostas para este contracto

se dizia que a estrada devia partir d'aquelle povoado, para os pontos acima desig-

nados, seguindo pela cordilheira de pcquenos''montes próximos ; d'onde se vê que

da Cruz do Espirito Santo devia ella ir para o engenho S. José ; em direcção do

Norte, c d'ahi voltar então para o rumo proximamente de Oeste afim de tomar

direcção para os ditos pontos c para ;'t villa do Pilar: entretanto no art. I.° do
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contracto deixou-se mais liberdade para a escolha do traçado ; não se fatiando na

•cordilheira de pequenos montes próximos, o que não parece inconveniente por

•que em seo 2.° artigo se permitte alterações no traçado designado, se pelos esta.

dos graphicos n'isso se reconhecer vantagem, assim ainda quando o contracto no

art. 1.° fosse mais restricto, no art. 2* deixou a necessária e limitada liberdade

para a determinação final do traçado de uma estrada que ainda não estava estu-

dada definitivamente. Nos próprios lugares estudei a questão depois de explora-

da a direcção da cordilheira a partir da Cru? á Santo Antonio, e a da margem do

rio entre estes pontos, a qual até o momento de sua exploração era desconhe-

cida. Feitos os estudos graphicos dos dous traçados, quando se tratou de pro

jectar definitivamente a parte de que trato d'esla estrada, não só pelas difficol.

dades de execução como ainda pela má qualidade do terreno da dita cordilheira
:

pedregoso, improdactivo, falto d'agua potável e por isso enhabitavel, foi preferido

o traçado pela margem do rio entre o povoado da Cruz do Espirito Santo e o enge-

nho Santo Antonio ; ficando n'esta parle a estrada sobre a lombada do terreno

que d'este engenho vai ter no mesmo povoado, sobre a qual, e entre estes dous

pontos, Qcão o engenho Calabouço e differentes habitações ; por isso que nenhu-

ma das habitações e nem os dous citados pontos soffrerão cousa alguma com a

grande enchente d'este anno, sem duvida igual as maiores conhecidas. Sendo
portanto o terreno escolhido livre de innundações, e mais povoado em toda zona

íomprehendida entre aquelle povoado e o referido engenho Santo Anton io não po-

dia e nem pode, haver hesitação na escolha do traçado, porque me decidi pelos

motivos expostos, e por não haver nenhuma outra direcção, já não digo melhor

mas nem ao menos que seja igual a adoptada. Segundo o art. 18 do contracto

depois de feitos os estudos graphicos, todos os perfis dos cortes, aterros c pro-

jectos d'obras <l'arte, forão traçados de accordo comigo e so b minha inspecção na

qualidade de Engenheiro da Província. Tive por isso tempo e occasião para bem
estudar a questão. Passando á responder o ultimo objecto do officio de V. Exc.

cumpre-me dizer antes de tudo que ainda não se fez entre nós, e principalmente

nesta Província um só melhoramento material contra o qual não tenhão gritado

exactamente aquelles a quem mais aproveita esse beneficio publico. São portanto
infalliTeis as reclamações e representações nos casos como o de que se trata, e do
género das dos proprietários dos engenhos Calabouço e Santo Antonio, que en-

tretanto tem direito a indemnisação dos prejuízos que soffrerem. O proprietário
do engenho Calabouço em seo requerimento, que informei a essa Presidência em
meu officio numero 104 de 14 do mez de Maio deste anno disse erradamentei
que a estrada teria de passar entre a casa de vivenda e o engenho

; quando ta
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não aconlece, como V. Exc. pode verificar pela planta respectiva ; e sendo pof

mim interpellado neste seniido. no próprio lugar do engenho, disse-me a respei-

to desta questão que interessa sua propriedade—ter sido mal informado—.

Disto è fácil concluir-se até ondt» vai a prevenção contra tudo que ^

melhoramento material. Este engenho perde uma pequena parte de seo cercado,

sendo preciso mudar a cerca para lugar mais próximo a casa de vivenda.—Pela

mudança dessa cerca com o comprimento de 198 braças julgo sufíicience indem-

nisação a quantia de cem mil réis (100#0()0). O engenho Santo Antonio não

soffre depreciação alguma niio só porque a casa aberta de farinha e destillaçào

marcada—a—na planta pode ser mudada para o lugar marcado—b—como por-

que nenhumi escavação ou atterro sensível será feito na estrada, pelo que

nenhuma difficuldade haverá para que á proprietária com sua família passe la

casa de vivenda á capella, a Ara de assistir aos officios divinos ; por quanto nesse

ponto a escavação para a estrada não chega a dous palmos, como V. Exc. pode

verificar na planta respectiva. Por tanto à não ser o desejo de evitar a vista

de quem passar pela estrada nada vejo que justifique a opposição que lhe faz a

supplicante no requerimento que devolvo á V. Exc. Parece-me opportuno dizer

que justificado tal desejo chegaríamos a conveniência de evitarmos a sociedade,

e tornar-se-hia insupportavel a vida das cidades pelo encontro dos viandantes na

rua sempre que fossemos de casa as igrejas para assistirmos aos officios divi-

nos—Portanto feita a supplicante a indemnisação de oitocentos mil réis (80O)5O0OJ

para a mudança da dita casa aberta nada absolula e razoavelmente deve impedir

a construecão da estrada, que sò com uma curva forçada e fora de todos os pre_

ceitos da sciencia poderá contornar a capella d'esse engenho. Esta desappropria.

cão, estando comprehendida na excepção do art. 35 do contracto será feita pelo

contractante da estrada e ásua custa. Sobre a matéria è quanto tenho a informar

a V. Exc—Deos Guarde a V. Exc—Parahyba do Norte 24 de Julho de 1869.—

Illm. e Exm. Sr. Dr. Venâncio José de Oliveira Lisboa, D. Presidente da Provinda.

—O engenheiro civil, Domingos Joíè Rodrigues.

?í. 3209.— 2.
a Secção.—Palacio do Governo da Parahyba, em 27 de Julho

de 1869.—Para que possa esta Presidência tomar uma deliberação sobre a ap-

provação do traçado apresentado pelo Engenheiro Antonio Gonsalves da Jnsta

Araujo, para a continuação da estrada de rodagem da Cruz do Espirito Santo ao



4

engenho Santo Antonio, coroprehendendo os oito primeiros lanços, convém que

Vmc. me informe: 1.° Se a estrada feita pelos morros próximos e em continua-

çSo pelo engenho Cobé, como foi annunciado no ediíal para a respectiva arre-

matação, fica mais solida, por ser esse terreno mais consi stente.—2.° Se passan-

do a estrada por esses morros torna-se ella mais curta e quanto; e se por ahi

se evitão desapropriações de qualquer natureza.—3.° Se a zona do traçado pela

lombada da várzea, constante do plano sugeito a approvação, é susceptível de

admittir maior numero de moradores do que os actuaes ; e se além dos enge-

nhos que esse traçado atravessa, e cajos donos reclamão, ha outras habitações

importantes, que aconselhem a melhoria do traçado indicado.—Deos Guarde á

Vmc—Venâncio José d'01iveira Lisboa.— Sr. Engenheiro da Província.

N. 153.—Illm. e Exni. Sr.—Em resposta ao officio de V. Exc. n. 3209

de hontem datado e para satisfazer ao que V. Exc. me ordena, à fim de poder

deliberar sobre a approvação do traçado da estrada de rodagem entre a povoa,

ção da Cruz do Espirito Santo e a villa do Pilar, tenho á dizer que para mais escla-

recer a questão, ofllciei ao Engenheiro Dr. Antonio Gonsalves da Justa Araujo con-

tractante da mesma estrada, remettendo-Ihe copia d'aquelle officio de V. Exc. e em
resposta recebi o officio, que aqui junto por copia. Deixando de parte muitas das

considerações apresentadas pelo mesmo Engenheiro aceito senão como definitivas,

mas como attendiveis aquellas em que elle se funda para d emonstrar que a eslra.

da terá de augmentar de desenvolvimento se for estudada definitivamente pelo
traço dos montes próximos e parallelos ao rio Parabyba ent re os pontos— Cruz do
Espirito Santo e engenho Santo Antonio—por isso que, com o V. Exc. verá pelos

desenhos-esboço-que acompauhão a este officio o traçado em linha recta su-
bindo e descendo morros por ser de muito difficil, senão impôs sivel, construcçao
jamais tem sido adoptado, salvo casos muito especiaes. Deixo de apreciar di.

versas outras considerações do mesmo Engenheiro porque, como disse, junto re"
metto a citada copia. Passando a tratar dos ires differentes pontos que fazem o'
objecto principal do officio de V. Exc. cumpre-rue informar : 1." Qae a es
trada na parte de que se trata terá igual solidez quer seja construída na cordi-
lheira quer na lombada do terreno que da Cruz do Espirito Santo vai ler ao <m
genho Santo Antonio, e que d'ahi continuando se liga a chã dos montes por on
de a part.r deste ultimo ponto, já segne o traça-lo submettido a approvação de V
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Exc. bastante além do engenho Gobé, e por onde teni de seguir até o Pilar, por

que todo esse terreno está livre das cheias, como é fácil de ver desde que o povoa*

do da Cruz do Espirito Santo nada soffreo com a ultima que leve lugar, e que

a partir deste povoado todo o terreno por onde foi projectada a estrada vai sem-

pre se tornando cada vez mais alto, como V. Esc. pôde verificar no projecto

respectivo. 2.° Que adoptado o traçado da cordilheira, se for em linha recta a

partir do engenho S. José até as proximidades do engenho Cobé a diminuição

na extenção da estrada será de cem braças, e que seguindo essa direcção será

preciso desappropriar parte do cercado do engenho S José. 3.° Que a zona do

traçado pela lombada da várzea, constante do plano sugeito a approvação, é sus-

ceptível de admittir maior numero de moradores do que os actuaes ; porque em

grande parte ainda está inculta c deshabitada, e bem assim que além dos dous

engenhos existentes também ali ha alguns sitios com plantações e casas de telha,

além de diversas outras habitações de pouca importância; convindo acrescentar

que pouco além do engenho Santo Antonio também existem diversas habitações,

que como todas as de que fallo acima, ficarão privadas dos benefícios da estrada

se for adoptado o traçado da cordilheira. Julgo ter assim satisfeito ao que V.

Exc. me ordena.—Deos Guarde á V. Exc—Parabyba do Norte 28 de Julho de

1869.— lllm. e Exm. Sr. Dr. Venâncio José de Oliveira Lisboa, D. Presidente

da Província.—O Engonhairo civil, Domingos José Rodrigues.

N. 18.—Illm. Senhor.—Em resposta ao oflBcio de V. S. de hontem data-

do acompanhado da copia do que a Presidência lhe dirigio no mesmo dia sob n.

3209 á fim de satisfazer pela minha parte as considerações feitas nos citados

officios, junto lhe envio os desenhos, pedidos, que se dignará devolver-me, dos

estudos preliminares, a que se procedeo por exigência de V. S. para o traçado da

estrada de rodagem da Cruz do Espirito Santo ao engenho Cobé pela cordilheira

,

que do engenho S. José vai ter áquelle outro engenho; e bem assim, tendo em

muita consideração os tres quisitos constantes do mencionado ofJScio da Presidên-

cia, cumpre-me dizer.—Quanto ao 1." me parece, que será igualmente solida a

estrada, quer feita pela cordilheira, quer pela lombada do terreno entre a Cruz do

Espirito Santo e o engenho Santo Antonio.—De mais pela condição primeira do

meu contracto, devendo a estrada passar por este engenho de modo algum pode-

rá ser satisfeita esta condição desde que o traçado for o da cordilheira ; porque
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como V. S. sabe nenhuns estudos—precederão a arrematação c só depois d'esta

,

e na occasião em que se fazião aquelles, foi que se reconlieçeo, que entre o dito

engenho Santo Antonio e a cordilheira existe uma lagôa vasta e impossível de a.

travessar com a estrada ; de sorte que indo esta pela cordilheira jamais passará

por Santo Antonio, e jamais poderá ser satisfeita uma das condições do meu con.

tracto, o que será plenamente preenchido com o traço pela mencionada lombada

.

—Quanto ao 2,° quisito tenho a dizer que. como V. S. verá pelo mesmo desenho,

a partir do engenho S. José, as immediações do engenho Cobé, o traço da cor-

dilheira, feito com pleno conhecimento de sua desvantagem em relação ao outro,

foi tirado segundo uma linha recta como simples exploração, subindo e descendo

morros sem attenção aos declives que não podem exceder de seis por cento, ain-

da segundo a condição nona do meu contracto, e para satisfazer a esta condição

vê-se facilmente que nunca esse traço poderá ser em linha recta desde que se fizer

um estudo difinitivo, e que, pelo contrario, tendo de acompanharas differentes on-

dulações da cordilheira, áfiin de seguir por terrenos com altura proximamente

igual terá de augmentar o seu desenvolvimento tornando-se mais extenso do que

o do desenho e sem duvida alguma mais extenso mesmo do que o traço da lom.

bada, desapparecendo assim a vantagem apparente de sua menor extenção.

Neste traçado será também preciso, como no engenho Calabouço desapro.

priação de parte do cercado do engenho S. José, cujo proprietário estou certo, não

ter representado contra como tem feito outros, pela certeza do abandono d'esse tra-

ço por quanto na occasião do seu estudo immediatam^nte manifestou-se contra

elle
; e se peto traço da lombada dão-se outras desapropriações, deverão ser ellas

feitas a minha custa, pelo que com ellas nada soffrerá o cofre provincial. Finalmen-

te, quanto ao 3.' quisito -cumpre-me declarar que não só a zona da lombada da

várzea admitte muito maior numero de moradores, que os actuae.% como que além

dos engenhos, cujos proprietários reclamão, existem outras propriedades de im-
portância, e que necessariamente hão de tomar maior desenvolvimento com a pas-

sagem da estrada pelas suas visiohanças. Julgo ter satisfeito á V. S. a quem Deos
Guarde. -Parahiba 28 de Julho de 1869.-Il!m. Sr. Dr. Dominuos José Rodri-

gues, D. Engenheiro da Província. Antonio Gonsalves da Justa Araujo, con-

tractente da estrada.—Conforme.—O engenheiro civil, Domingos José Rodri-
gues.



ARREIO J.

Mm e Exm. Sr. Presidente da Província da Parahyba.-Propondo-me a

fornecer a Província da Paràhyba os duzentos mil parallelipipedos, de que carece

para o calçamento de sua capital, tenho á honra de snbmetter a approvaçao de

V. Exc, a seguinte :

-PROPOSTÀ-

Condição i.
a A bitola dos parallelipipedos será de 8 a 10 pollegadas de

comprimento, 3 */, a 4 de largura e 4 a 5 d'altura ou um pouco mais destas

dimensões, segundo as amostras/sendo também recebidas algumas que por ventu-

ra tenhão menos, não influindo a côr da pedra desde que a sua qual.dado for

bôa.

Condição 2.* Os parallelipipe.ios serão postos no porto da capital ao pre-

ço de 142 reis cada um sendo a despeza da descarga por minha conta, se for feita

a prancha ou em ponte, e por conta da Província a efectuada em lanchas.

Condição 3.* O pagamento destes parallelipipedos terá lugar logo que

terminar a sua descarga, que será promovida pela Província, o abaixo ass.gnado

terá ahi pessoa competente para receber ahi a sua importanc.a.

Condição 4.* O abaixo assignado precisa do prazo de 18 mezes
.

para a

remessa desses duzentos mil parallelipipedos, no entanto ficará á seo «udjdc>e

esforços effectual-o o mais breve possível. Rio

-Mo Cancio Pereira Soares. -Conforme. O Stcretano, V.cente do Rego Tosca

no Barreto.
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N. 597.—2.
1 Secção.—Palacio do Governo da Parahyba, em 8 de Feve-

reiro de 1869.—Posto que a proposta por Vmc. feita á Presidência desta Provín-

cia em 30 de Junho do anno passado para o fornecimento de duzentos mil parai,

lelipipedos cora destino ao calçamento d'esia capital não tivesse sido reduzida a

contracto, como era necessário, e foi determinado pela mesma Presidência em
24 de Julho do dito anno, falta esta devida ao procurador de Vmc, e que lhe deve

ser imputada, entendi que devia effectuar a compra dos parallelipipedos que Vmc.
remetteo pela escuna nacional aJaguary», umn vez que estivessem regulares, pa-

ra cujo fim mandei examinal-os a bordo pelo Engenheiro da Província. E com
quanto ainda não esteja desembarca li toda a pedra, verifica-se que ha muita de-

sigualdade nas bitolas dos parallelipipedos postos era terra, e que não corres-

pondem ás dimensões prescriptas na 1.» condição da sua proposta. Não obsiante

e tão somente em razão das excepções feitas a essas dimensões na dita condição,

estou resolvido a ordenar o recebimento e pagamento dos parallelipipedos, logo

que se effectue o seo total desembarque e contagem.—Previno-o porem, de que

se quizer continuar no fornecimento (Telles até completar a quantidade ajustada,

só os receberei, depois de estar Vmc. sciente d'esta intimação, se não vierem tão

desiguaes no tamanho, tendo, pelo contrario, as dimensões estipuladas n'aquella
condição, excluída a parte, que à nullifica, das excepções, que ficarão iliminadas
da sua proposta

;
o que, todavia, não importa a obrigação de serem os paralleli-

pipedos perfeitamente iguaes, pois uma, ou outra desigualdade nas suas dimensões
e cousa inevitável em tres fornecimentos, uma vez que eila não seja o seo caracte-
rístico. Nestes termos pode Vmc. fazer novas remessas pelo preço fixado até que
se complete o numero ajustado de parallelipipedos. -INo cazo contrario, sirva-se
de communicar-me sua resolução pira minha direcção.-Deos Guarde á Vmc
-Theodoro Machado Freire Pereira da Silva.—Sr. João Cancio Pereira Soares.

N. 752.-2.' Secção—Palacio do Governo da Parahyba, em 19 de Feverei-
ro de 1869.-Communicando á Vmc, para sua inlelligencia que em data de 16
do corrente determinei ao Thesouro Provincial, o pagamento dos 22:400 paralle-
lipipedos, que vierão na escuna nacional «Jaguary. por conta dos duzentos mil
como Vmc. se propoz á fornecer áesta Provinda, lhe declaro que, mantendo ó
que d.sse em meo officio de 8 deste mesmo mez sob n. 597 estou resolvido á re-
ceber novas remessas delles até o completo daquelle numero, com tanto que não
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ventião como objecto contractado, mas á titulo de compra e venda, uma vez que

satisfação elles as condições, que estabeleci no dito oflicio, as quaes só acrescen-

to a de ser boa a qualidade da pedra, e bem trabalhados os parallelípi pedos.

—

Deos Guarde á Vmc—Theodoro Machado Freire Pereira da Silva.—Sr. João Can-

cio Pereira Soares.

Illm. e Exm. Sr.—Accusando recebido b oíBcio que V. Exc. se dignou

dirigir-rae cora data de 8 do corrente, vou a elle mui respeitosamente respon-

der, começando por fazer chegar ao conhecimento de V. Exc. os sentimentos de

minha gratidão pela maneira bondosa por que sa sérvio destinguir-me, dignando-se

reconhecer a impossibilidade da perfeita igualdade nos parallelipipedos. de cujo

fornecimento incumbi-me para o calçamento dessa capital.

Vejo quanto V. Exc. se serve expender em relação ao contracto dessas

pedras, e sentindo que o procurador não buscasse preencher as formalidades in-

dispensáveis á sua reahsaçiío. muito agradeço a V. Exc. a maneira benévola por

que foi servido encarar esse facto, isentando-me assim de quaesquer responsa-

bilidades. Ainda me cumpre agradecer a V. Exc. a benevolência com que aco-

lheo a primeira remessa dessas pedras, effectmda pela escuna nacional cjaguary»

a despeito da desigualdade das bitolas de que se serve fállar-me : em Pernambuco

já se achão oitenta mil dessas pedras com destino á essa capital.

Esteve sempre longe de mim affastar-rae do cumprimento de meos tratos,

se porem uma ou outra vez as remessas não estiverem de conformidade comas

bitolas, eu rogo a V. Ecx. que, fazendo justiça aos mèus esforços, se digne rele-

var-mc, pois dependendo a promplificação e embarque dessas pedras d'uma classe

completamente rústica não é impossível que uma ou outra vez ellas não sejão a

expressão da encommenda, como V Exc. em sua sabedoria saberá aquilatar.

Proseguindo pois nas remessas d'essas pedras eu não pouparei esforços para que

ellas sejão de conformidade com as bitolas de que está de posse essa Presidência.

—Deos Guarde á V. Exc. Illm. e Exm. Sr. Dr. Theodoro Machado Freire Pe-

reira da Silva, Muito digno Presidente da Província da Parahyba;—João Cancio

Pereira Soares.
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N. 2989.—2.1 Secção.—Palacio do Governo da Parahyba, em 10 de Ju-

lho de 1869.—Para saa intelligencia e governo declaro a Vrac. que esta Presidência

resolveo não aceiUr mais quaesquer remessas d« parallolipipedos, que Vmc., em

consequência de sua proposta e do que lhe foi observado por officios ns. 597

« 752, de 8 e 19 de Fevereiro ultimo, houver de fazer para esta Provinda—Deos

Guarde a Vmc. --Venâncio Jose de Oliveira Lisboa.—Sr. João Cancio Pereira Soa-

res.

Illm. eExm. Sr.— Accusando recebido o prezado officio de V, Esc. datado

de 10 do corrente, cumpre-me fazer chegar ao conhecimento de V. Exc. que fico

sciente da resolução tomada, por essa digna Presidência em relação as remessas de

parallelipipedos. Não tendo tido, até aqui ordem alguma para sustar essas remes-

sas, pois que o digno antecessor de V. Exc. apenas fez-me a honra de dizer, que

só serião aceitas essas pedras a titulo de compra e venda, e julgando-me por isso

obrigado a proseguir nessas remessas, eu o tenho feito com alguma actividade,

como V. Exc. o verá pela chegada ahi do brigue inglez «Rachel Se-wes» e da bar-

ca portugueza «Luzitana» ainda não ha muito por mim afretados e talvez com

algum oous, para conduzirem setenta e quatro mil dessas pedras, isto alem das

que se achão em Pernambuco, com destino á essa capital, e que por falta de

conveniente conducção não tem seguido. Reputando um compromisso para mim
as remessas dessas pedras e teudo em virtude disso empregado capitães que

bastante falta me fazem, eu ouso esperar dos sentimentos de rectidão que caracte-

risãoe destinguem a pessoa de V. Exc. toda a justiça a minha conducta.—Deos
Guarde a V. Exc—Illm. eExm. Sr. Dr. Venâncio José deOlivrira Lisboa, Muito

digno Presidente da Província da Parahyba.—Rio de Janeiro 23 de Julho de 1869.
—João Cancio Pereira Soares.

N. 3318.-2.' Secção.—Palacio do Governo da Parahyba, em 3 de Agosto

de 1869. -Tendo resolvido que o calçamento das ruas desta capital não conti-

nuasse mais com parallelipipedos, dirigi-lhe o officio n. 2989 de 10 do mez pro-
Mmo findo, cujo recebimento Vmc, aceusa-me por carta de 23 do mesmo mez

;



mas como osse offioio só lhe fosse entregue, quando já se achavão em viagem

para esta Província dous navios carrega los dessas pedras, por encommenda que

tinha, não podia deixar de aceita-las, estando ellas de awordo com as dimensões

ultimamente feitas em sua proposta, pelo que acaba de providenciar no sentido

de serem recebidas as que vierão no brigue inglez «Rachel Leny», visto terem

sido julgados bons pelo Engenheiro encarregado das obr,is desta mesma Província;

e não duvidarei receber os que chegarem no lusitana» se estiverem em idênticas

condições.-E, sendo obrigado á aceitar os parallelipipedos, que vierão no «Ra-

chel» vejo-me forçado à mudar de resolução, e communico á Vmc. que pode

completar a encommenda feita em virtude de sua proposta, e de accordo com o

que se lhe ha ordenado, ficando assim de nenhum effeito o aviso, que lhe fiz pelo

citado officio.para suspender a remessa de taes pedras.-Deos Guarde a Vmc-

Venâncio José de Oliveira Lisboa.—Sr. João Cancio Pereira Soares.



ANNÉXO R.

Paço da Camara Municipal da Cidade da Parrhyba. era Sessão ordinária de ío

de Setembro de 1869.

Mm. e Exm. Sr.

Esta Cidade situada, comoé, sobre uma colima, os riosd'agua docffcorrem
muito distantes delia, e seria assas penoso aos seos habitantes, se á elles necessi-
tassem ir para os misteres da vida : a provida natureza remediou essa grande
falta, dando-lhes sem detrimento quatro fontes d'agna potável, e abundante! onde
elles podessem ter esse elemento necessário á vida ; e os nossos antepassados não
se esquecerão de dotar aos vindouros com os benefícios da arte para que lhes fos-
se commodo, e durável esse bem dado pela natureza: São essas fontes, a doTam-
biá ao Norte da Cidade, Milagres na immediação aos dous bairros alto ê baixo, do
Cravatá ao Oeste, do Povo ao Sul, todas prestavão-se dar a agua precisa e abun-
dante á população da Cidade, sem' seresentir a falia dolia para sei uso diário.

A fonte do Tambiá, única que hoje vai servindo, acha-se escassa d'agua. porque
a casa de deposito está obstruída com as impuridades conduzidas para ella pela

corrente, que dirige a agua ao deposito ; um dos canos entupidos
; por cima da

abobada, que cobre os C3nos, $>; deixão fioar matérias fecaes exhalando fétido ; o

recinto da fonte cercado de mato, e immundicias, e até ha quem procure destruir

a obra, que foi feita para a sua conservação, e elegância, isto por falta de policia,

que evite a malévola intensão de quem quer concorrer para sua completa ruina.

A fonte dos milagres está completamente destruída ; porque houve quem desco-

brisse o pequeno monte, d'onde verte para ella a agua, roçando-o, e ficando expos-

to ao rigor do sol, que a desseccou, e mettendo dentro de am cercado a casa do

deposito da agua descobrindo-3, servindo-se delia para seo uso particular, ficando

privada a servidão publica. A do Crãvala está de todo inutiiisada. seis abun-

dantes bicas d'agua, que dantes tinha, hoje nenhuma apparece. ellas, c todo edf

ficio seachão mergulhados na terra, e aroias conduzidas pelas encliurradas, que
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descem da rua das Gonverliilas, c da q.ue parte do' Qjíarle! da Policia para a tl a

Pontei mal que se evita corá o ca'çamsnto dessas ruas, depois *de feitos os benefícios

que ella precisa para o restabeleci itanto d<i seo mister. A do Povo - mediante ai.

gum pequeno reparo, pode continuar sèrvir ao fim, para que foi destinada.

Não foi, Exm. Sr., o poder do tempo quem concorre o para a ruina dessa
s

fontes, e seo anniqnilamento; outro poder o originou, e levou á effeito. Esta

Camara se acha impossibilitada de dar remédio á esses males, ape zar dos seo
§

bons desejos ao desempenho de seos deveres, pét? falta de recursos, que poss a

dispor; tanto porque não está autorisada para fazer as necessárias despezas para

o restabelecimento dessas fontes, como porque, ainda tendo li autorisação para

o fazer, a mesquinhez das rendas da municipalidade lhe não permitte comporta,

las; só a mão bemfazeja de V. Exc. pode prestar á esta Cidade os benefícios,

que precisão os seos habitantes, e por elles deixará V. Exc. gravada nos seos

corações a gratidão, e digna memoria.

Deos Guarde á V. Exc.

Illm. e Exm. Sr. Br. Venâncio José de Oliveira Lisboa , Presidente da

Província.

José Pedro Rodrigttes da Silva.

Presidente da Camara.

José Luiz Nogueira de Moraes.

Augusto Gomes e Silva.

João Pinto de Vasconctllos,

José Anlonio de Figuerédo.


